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Π ς ο/' μεν παρά ν*υ<τι κορωνισΊ Βωριήσ<τοντο

Άμφ) ο-ε', ΤΙκλέος υ/ε , μάχνις άκόρνιτον Αχαιοί"

Τρώες $' αύθ' ετέρωθεν β π) $ρω<τμω πε§ίοιο •

Ζευς $ε Θέμκττα κέλευσε θεούς αγοραίε καλείσαι

5 Κράτος άπ' Όυλυμποιο πολυπτύχου" Ϋι $' άρα πάντα

Φο/τίίσ-αιτα κέλευσε Διός προς δώμα νέετθαι •

Ούτε τις ρύν ποταμών άπέαν , νόο~φ Ωκεανοί ο,

Ουτ' αρα Νυμράων, τα/ τ άλατεα καλά νέμονται ,

Καί πνγάς ποταμών , κα) πίσεα ποΐαεντα .

ίο Έλθόντες <Γ ίς δώμα Αιος νερεληγερέταο ,

Έεστν,ς αΊθου'σνκτιν έφ/ζανον , ας Αιϊ πατρί

' Ηραιστος ποίησεν ιδυι'νισ•/ πραπίδεττσιν ■

ΆΠς οι μίν Διός ένδον άγηγε'ρατ' * ου'δ' Ένοσίχβων

Ήνκουσ-τηιτε θεάς,άλλ' εξ άλ$ς νίλθε μετ αυτούς*
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\^ΰτως ούτοι μεν πάρα ταΐς ναυσ\ τοις καμπυλο-

πρΰμνοας καθωπ?\ίζοντο περί σε\ ώ ύίε τοΰ ΤΙηλέως^

τον πολίμου άπληστον , οι "Έλληνες" οι Τρφες δε αφ'

ετέρου μέρους επί τω ΰ•\,ηλφ τόπω της πεδιάδος , ή

γουν επί τη Ιίαλλικολωιη- ο Ζίΐ/ς ί« τ»ι/ Θεμιστα

εκελευσε συγκάλεσαν εις εκκλησία» τους θεούς απο

της κορυφής τοιΓ πολλοίς άνακλίσεις έχοντος Όλυ'μ-

πον • αύτη σε πάντοσε πορευθεί σα > ε κέλευσε πορε'υ-

εσθαι εις το οίκημα, του Διός- ούτε τις ου ν των πο

ταμών απην ε ζω {άνευ) του Ωκεανού , ούτε τις τών

Νυμφών , αιτινες τα περικαλλη άλση κατοικοΰσι, και

τας πηγάς των ποταμών , κα\ τα ελη τα βοτανώδη ■

Α.φικόμεΐ'οι δ£ εις τά οίκημα τοΰ Διός του τάς νεψε'λας

αθροιζοντος , εκάθισ'Μ» επ) το'ίς εζεσμενως κατεσκευ-

ασμενοις Χπρο?ωοις ,και ΰφ' ηλίου καταλαμπομε'νοις,

απερ ο Ηφαιστος τω Δα τω πατρ\ ε'ποι'ησεν επιςαμε-

ναχς φρεσιν . Ούτως ούτοι μεν ΐν τω οίκω τοΰ Διός συνη-

θροίσθησχτ. ουδέ Ποσειδών 6 σε/ων την γη ν ηπείθησε

<Γ}ί θεα. Άλλα εκ της θαλάσσης ήλθε προς αυτούς ,
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ι5 "ΐζε δ' αρ' εν μεοΌΌΐο-ι , Διός $' εζείρετο βουλη'ν ■

Τίπτ αυ} άργικε'ραυνε, θεούς άγορήν$ εκάλεο-ιτας ;

*Η τι περί Τροβων και Αχαιών μερμηρίζεις;

Τών γαρ νον αγχκττα μάχη πόλεμος τε ίε'ίνιε.•

Τον <Γ άπαμαβομενος προτεφη νεφεληγερίτα Ζεν'ς'

20 'Έγνως, Έννοσίγαιε , ε μην εν στήθεα-ι βουλών •

νΩ.ν ένεκα ζνναγειρα , μελουαΊ μοι , όλλΰμενοί περ.

'Αλλ' ύτοι μ,ίν εγώ μένε ω πτυχί Οΰλύμποιο

"Ημενος,'ενθ οροων φρένα τερ\ομ.αι' οι δε δη άλλοι

νΕρχεο•θ\οφρ' αν 'ΐκησθε μετά Τρώας και Αχαιούς•

α5 Άμφοτεροισ-ι δ' άρη'γεθ', Όπη νόος εντίν εκάστου ■

Ε/' γαρ Άχιλλεϋς οίος επί Ύρωεστι μαχείται ,

Οϋδε μίνυνθ' εζουσι ποδώκεα ΐΐηλείωνα >

Και δί τε μιν και προσθεν ύποτρομεεσκον όρώντες•

Ήυν δ , οτε δύ και &υμον εταίρου χώεται αϊνώς,

<5θ Δείδω, μη καί τείχος υπέρ μόρον ε'ζαλαπάζ*ι .

'\Ως εφατο Κρον/δης, πόλεμον δ' άλίαστον έγειρε•

Βαν δ' 'ίμεναί πόλεμόνδε θεο) , δίχα θυμόν έχοντες •

"Ηρ» μεν μετ' άγω να νεών καί ΤΙαλλάς Άθήι>η}

Ήδε Τίοο-ειδάων γαιηοχος > ηδ' ίριοΰνης

35 Ερμείας > 'ός ιπ) φρεο•) πευκαλιμγσ•ι κίκαατο'

"Ηφαιστος δ' άμα τοϊσι κίε, σθίνει βλεμεαίνων,

ΧωλειΙων, υπό δε κνημαι ρώοντο άραιαί •

'ΐ>ς δε Τρώας 'Ά.ρης κορυθαίολος- αυ'τάρ α μ! αυτώ

Φοίβος άκερσεκόμης , ηδ' 'Άρτεμις ίοχεαιρα ,

40 Λητώ τε ) αάνθος τε , φιλομμειδής τ Αφροδίτη•

Τίο'ίως μεν ρ" άπάνευθε θεο) θνητών ε σαν ανδρών,

Τίως Αχαιό) μεν με"γ εκΰδ&νον•, ουνεχ' Άχιλλευς
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ε κάθισε δε εν τω μέσω αυτών , κράτησε δε την βουλήV.

τίϊΔιός " Τίποτε δη, ώ λαμπροκε'ραυνε,συνεκάλεσας εις

εκκλησία» τους θεούς; η «ρροντ/^ί/ς καί μεριμνάς τι

ζτερ/ τωί'Τρωω!/ και των 'Έλλήιων ; τοΜτ&ί' γαρ νΰνεγ-

γΰτατα μάχη , και πόλεμος διάκε καυται και διεγηγερ-

ται. ΤΙρος τούτον δε άποκρινόμένος εϊπεν 6 τας νεφίλας

άθροίζων Ζευ'ς ■ Κατενόησας Πόσειδον, κινητά της γης^

την εν τοιςεμοις στηθεσι βουλην ούτοι ών χάριν συν-

ήθροισα υμάς, διά ρροντ/δος ει σι ν εμο\ αναιρούμενοι .

άλλ' εγώ μεν ίνταυθοι παραμένω εν τη άποκλίσει του

Όλυμπου καθήμενος, εντεύθεν ορών κατά διάνοια» χα*

ρήσομαΐ' οι άλλοι αε πάντες πορευ'εσθε ,'εως αν αφίκη-

σθί προς τους Τρώας και του ς"Έλληνας, άμφοτίροις δε

βοηθείτε όπα βούλησις και εύνοια ε'κάςχ υπάρχει- εάν

γάρ Αχιλλευς μονός επί τους Τρώας πολεμη'ση,ονδ'

ε π' ολίγον άνθε'ζουσι τώ ταγυ'ποδι ϋιω του ΤΙηλε'ως'

και αη και χροτερον αυτόν ορωντες υπετρεμον και

επτυοΰντο- νυνί 3ε όπηνίκαδη κάϊ η {κατά) -\.υχη{ν) αυ

τού σφόδρα οργίζεται ί'νεκα του φίλου- χαλεπώςδί-

δοικα , μη και ίό τείχος ΰπερμόρως χαί παρά π εί-

μαρμενον καθέλνι, καί την πάλιν έκπορθήσρ• Ούτως εϊ-

πεν ο νιος του Κρόνου ■ πόλεμον δε άφυκτον συνέστησε-^

και συνηυζησεν . ώρμησαν δε πορεύεσθαι εις τον πόλε

μον οι θεοί , δινρημένως έχοντες την -\,υχην και μη ο-

μονοοΰντες-Ή μ.εν"Ηρα επί το άθροισμα τών νέων κάϊ

η πολεμική ' Αθηνά, και ό Ποσειδών ό συνεχών την γην,

και ο πολνωφελη ς (ερευνητικό ς) Έρμη ς , ός διάνοια συνε-

τγ εκεκοσμητο ■ άμα δε του'πις καί ό'ΉφαΐζΌς επορεΰε-

το δυνάμει ενθουσιών , σκάζων , αί άσθίνε'ίς δ£ κνημαι

αυτού έρρωμένως επειρώντο βαδιζειν- Τϊρός τχςΤρωας

δί " Α,ρνις ό συνεχώς την περικεφαλαία κινών , συν αυ'-

τφ δε καί Απόλλων ό μη κειρόμένος την κόμην , καί η

Αητώ , καιό Ή,άνθος, καί ή φιλόγελως'Αψροδιτη "Εως

μεν ου ν οι θεοί 75-ορρ&> η σαν τω ν θνητών ανδρών ^πτηνι-

καυτα ο'ι μεν Έλληνες μεγάλως ε'δοξάζοντο , διότι ό Ά-
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Έζεφάνη, δαρόν δε μάχης επεπαυτ άλεγεινΚς'

Τρώας δ"ε τρόμος αίνος ν'τηίλνθβ γνϊα ε'καστον ,

ί\5 Αειδιότας , όθ' όρωντο ποδωκεα ΤΙαλείωνα

Τεΰχετι λαμπόμενον , βροτολοιγχ Ισον "Αρχ/' .

Αΰτάρ έπε* μεθ' 'όμιλον Ολύμπιοι νίλυθον ανδρών ,

7ίΙρτο δ Έρ/ς κρατερή , λαοταόος' αν ε δ' Αθηνη,

Στά<τ' ότε μ\ν παρά τάφρον ορυκτών, τείχεος εκτός ,

5θ "Αλλοτ' έπ άκτίων εριδοΰπων μακρόν ά'υτει'

Αυε ί"Άρ»ς ϊτερω^εν , ίρεμνγ λαίλαπι Ισος,

Όζυ κατ ακρότατης πόλεως Τρωεοτι κελίυων ,

"Αλλοτε παρ Σιμόεντι δέων ϊπ) Καλλικολωνγ •

ΛΩ.ςτούς αμφότερους μάκαρες θεόϊ ότρΰνοντες,

55 Σϋμβαλον , εν δ' αυτοίς έριδα ρνγνυντο βαρεία»*

Δεινόν δ' έβρόντνκη πατήρ ανδρών τε Βεων τε

'Ύ•\,ι!ιθεν • αυιάρ ενερθε ΤΙοσειδάων ίτίναζε

Γαία» άπειρεοΊην, ορέων τ α'ιπεινά κάρνινα•

Τΐάιτες δ' ϊτα-είοντο πόδες πολνπιδακου'Ίδης ,

6ϋ Και κορυφαΐ^ Ύρωων τε πολις, και ιίΐες Άχαιαν.

"Έδδεκτεν δ' ΰπάνερθεν άναζ ε'νερων , Ά/'δωνεύς >

Δείσας δ' εκ θρόνου αλτο , και 'ίαχε ■ μή οι ύ'περθε

Τάχα» άναρρήζειε Ποσ-ειδαων ί'νοίτίχθων ,

Οικία δε &νϊΐτο7ιΠ και άθανάτοισι φανείη

65 Σμερδαλε ', εύρωεντα , τά τε οτυγέουιτι θεοί περ ■

Τόνσος άρα κτύπος ωρτο θέων ε'ριδι ζυνιόντων .

Ήτοι μεν γαρ εναντα ΤΙοιτειδάωιος ανακτάς

"ίστατ' Απόλλων Φο7βος} ί'χων ίά πτερόεντα'

νΑντα δ'Ενυαλίοιο θεά γλαυκωπις Ά^μΊ/μ-

£0 Ηρρ δ άντ&τη χρυιηιλάχατος , Χελαδεινη }
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■χιλλεύς έπεφάνη, έπι πολύ δε έληξε του χαλεπού και

οδυνηρού πολέμου" τουςΤρωας δέ τρόμος χαλεπός επ

ήλθε πάντας χάτατά μέλη φοβούμενους, ο η ίω'ρων το»

ταχυ'ποδα ΰ/ον του ΤΙηλεως τοις όπλοις περιλαμπόμε-

νον , ομοιον τω άνθρωποκτόνω "Αρε/ • επειδή δε εις το

πλήθος των ανδρών ηλθον οι ουράνιοι, διηγερθη ή κρα

ταιά, και ι'σχυρά'Έρις ή τους λαούς παρορμώσα,έφώ-

νει δε η Αθηνά, πότε μεν εστώσα παρά την ορωρυγ-

μένην ταφρόν , ε ζω του τείχους , ποτέ σε ε πι των έπν,ρ-

μίνων παραθαλάσσιων τόπων μεγαλως έβόα' ενώ

νει δε ο'Άρης άρ έτερου μέρους όμοιος σκοτεινή καται•

γίδι , και τ» συν ύετω συς-ροφη άνάμου,όζεως καϊ ε%α-

κου'στως άπό της ακροπόλεως παραχελευόμένος τύις

Ύρωσί, ποτέ δε παρά τον ΊΖιμοΰντα ποταμόν , τρε^α»»

επί τον ύ-^ηλόν τόπον του πεδίου) ην Καλλικολώνη»

όνομάζουσιν ■ Ου τω τούτους αμφότερους οι μακάριοι

θεοί παροζυ'νοντες συνάβαλον , έν αύτοϊς δέ έριδα χα-

λιπήν συνίτέλουν • φοβερώς δέ έβρόντησεν ό πατήρ των

άνθρωποι και των θβών άνωθεν έκ του ΰ-\,ους~ κάτω

θεν δε ό Ποσαδών έσεισε την άπεραντην γην , και τών'

ορέων τάς ΰ\ηλάς κορυφάς . πάσαι δε αί προβασίΐς καϊ

αϊ ϋπώρειαι της πολλάς πηγάς ε'χου'σης'Ίδης έκινουν-

το, και οι άκρώρειαι, και ή πολις τώνΤρωων, και αϊ

νηες των 'Ελλήνων' έφοβήθη δε υποκάτωθεν ό βασι

λεύς Των ανδρών "Αιδης , φοβηθείς δε έκ του θρόνου

άνεπήδησε και έβοησε , μή άνωθεν αύτφ τήν γην

άνάσταχον ποιήσειε ΤΙοσειδών ό την γην σει'ων, τά

οικήματα δε τοις τε θνηπΐς άνθρώποις , καϊ τοις άθα-

νάτοίς θεοίς φ:ι»ερά γίνοιντο, τά φοβέρα και σκοτεινά^

οίπερ δεδοίκασι και οι θεοί ' πσοΰτΌς δη κτύπος διηγέρ'

θη τών θεών συνεργομίνων ιριστικως κα\ φιλονεικως.

Έναντι'ον μεν >αρ ϊίοσειδώνος του βασιλέως '&στη Ά-

πολλών ο κασαρος κατέχων τους επτερωμενουζ οίκους•

εναντίον δε του Αριος ή θεά ή ευόφθαλμος Αθηνά• τρ

"Ηρα δέ άντέστη ή καλλίτοζος ηχητική καϊ πολυ'ηχος
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*Αρτεμις ίοχεαιρα, χασιγνιίτν Έχατοιο'

Αατοϊ δ' άντίστνι σωχος , εριοΰνιος Έρμϊίς •

'Άντα δ' άρ' Ήφαίστοιο μίγας ποταμός βαθυδι'ννς,

"^Ον Ξάνθον χαλεουσι θεο), άνδρες δε Σχάμανδρον .

~5 '\Ως οι μεν θεο) άντα θέων ι σαν • αΰτάρ Άχιλλεΰς

"Εχτορος άντα μάλιστα, λιλα/ετο δΰναι ο μιλον

Ώριαμιδεω' του γάρ ρα μάλιστα γε θυμός άνωγει

Α) ματος ασαι 'Άρνια, ταλαΰρινον πολεμιστών.

Αϊνε/αν δ' ΐθΰς λαοσσοος ώρσεν Απόλλων

8θ 'Αντί α ΤΙχλίίΛίνος, ενϋχι δί οι μένος χ'ίί' •

Ύίε'ι δί ΊΙριάμοιο Αυχαονι εϊσατο φανών,

Τω μ/ν εεισαμενο; προσίφ* Διός υιός Απόλλων

Αινεία, Τρφων βουλνιφόρε , που τοι άπειλαι

ΛΑς Ύροίων βασιλεϋσιν ύπεσγεο οινοποτάζων ,

85 ΪΙνλείδεω Άχ/λίϊος εναντ'ιβιον πολεμ/ζειν ;

Τόν δ' αύτ Αινείας άπαμειβο'μένος προσε'ειπε •

ΐίριαμίδ», τι με ταύτα χαι οΰχ εθε'λοντα κελεύεις,

Άντ/α ΤΙκλί/ανος ΰπερθνμοιο μάγεσθαι ;

Ον μίν γάρ νυν πρώτα ποδωκεος άντ' Αχιλΰος

ρο Στήσομαι , άλλ' ΰδν με χαι άλλοτε δουρί φόβησεν,

Εζν1δνις, οτε βουσιν επα'λυθεν Υιμετεργσιν

ΤΙερσε δε Αυρνησσόν χαι Τΐηδαοον. αΰτάρ ε με Ζευς

Έιρυ'σαθ', ος μοι έπωρσε μένος λα/^,νρά τε γούνα.

Ή κ έδάμην υπό χερσ/ν Άγιλλϋος και Αθήνας ,

$& ' Η οι πρόσθεν ι'οϋσα τ/θει ράος , μΤ ΐχελευεν

'Έγχω χχλχβίω Αελεγας χαι Τρώας εναιρειν ■

Τφ οϋχ εστ' Άχιλίΐος εναντίον άνδρα μάχεσθαι '

Α/κ γάρ πάρα ϋς γεθεαν , ο ς λο/γον άμυ'νει-
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"Αρτεμις η χαίρουσα. τοίς όίστοις η αδελφή τοΰ Απόλ

λωνος" τη Αητοϊ δε αντίστη ο σωσιοιχος χαι πολυ-

ωφελός 'Έρμϋς • εναντίον δέ τοΟ Ηφαίστου εστη ό μέ

γας βαθύράους ποταμός , 'όν οι θεοί όνομάζουσι Έάν-

θον , οι άνδρες δε Σχάμανδρον . Ούτω μεν οι θεοί

εναντίον των θέων έστησα»• Ό Άχ/λλευς δε εναντίον

τοΰ"Έχτορος μάλιστα επεθύμει είσελθειν εις το πλή

θος τοΰ ν'ιοΰ του Πρίαμου , τούτου γαρ δ» μάλιστα η

ψυχηΛ προέτρεπε του οίι ματος χορε'σαι τον ύπομονητιχον

χαϊ τολμηρόν μαχητην'Άρην . Τον Αινεία» δ£ διήγει•

ρεν Απόλλων ό τους λαούς παρορμώ ν ευθύ χατεναν-

τίον του ΰιου τοΰ Πηλε'ως, ε'νεβαλε δε αύτφ προθυ

μία» χρήστη ν • ώμοιω'θη δέ κατά την φωνην τω Αυ-

χάονι τω ν/φ τοΰ Πριάμου ■ τούτω ομοιωθείς είπε προς

αυτόν ' Απόλλων ό υιός τοΰ Δ/ός " *ΊΩ Αινεία βουλευ

τά και γνωμοδότα των Ύρο'ων, που σοι αχ καυχήσεις

χαί δίισχυρισεις, όίς τοις βασιλεΰσι {τοίς αρχουσι)

των Ύρωων επηγγειλω πίνων και εύωχουμενος , ΐν-

α»τίον Άχιλλέως τοΰ ύιοΰ τοΰ Πηλεως μάχεσθαι βι

αίως^ Προς τούτον δε άποχρινόμένος ό Αινείας είπεν

'Ω. ύιε τοΰ Πριάμου, τί δη με ταΰτα κοϊ μη βουλο-

μενον προτρίπεις πολεμείν εναντίον του μεγαλόψυ

χου ύιοΰ τοΰ Πηλίως \ ού γαρ νΰν πρώτον εναντίον το%

ταχύποδος Άχιλλέως στήσομαι, άλλ' ήδ» με χα) άλ

λοτε ει; φυγή ν έτρεψε τω δορατι ε χ της 'Ίδης, ήνίχα

επηλθεν ταχς ήμετε'ρχις βουσίν , εζεπόρθησε δε ιόν

Αυρνησσόν , χα) τον Πη'δασο», εμε δε ό Ζ,εύς εσωσεν ,

ος μοι παρωζυνε την προθυμία» , χα) τά ταχέα γό

νατα ■ όντως άννρεθην αν ύπό των χειρών τοΰ Άχιλ-

λεως χα) τ$ς 'Αθήνας , ήτις αύτοΰ έμπροσθεν πορεν-

ομεντΛ εποίει φως χοά σωτηρία», χαί ε'πέταζε δόρατι

σιδηρω τους Αελεγας χα) τους Τρώας άττοκτείιειν•

δια τούτο ουχ εστί δυνατόν άνδρα τινά πολεμζϊν εν

αντίον τοΰ Αχιλλέας • αεί γαρ πάρεστιν ε7ς των θέ

ων , Ός τον ολεθρον αποσοβεί" χαι δη χαι άλλως
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Και δ' άλλως του γ' ίθυ βέλος πέτετ', ου'δ' άποληγέ^

100 ΤΙρΊν χροός άνδρομέοιο διελθέμεν β'ι δε θεός περ

Ίσον τθίνειεν πολέμου τέλος, ου με μάλα ρεϊα

Ν/κ«σ"«, ουδ' θ» παγχάλκεος εΰχίται είναι.

Τον δ' αυτέ προσέαπεν αναζ, Διός υιός , ' Απόλλων '

Ήρώ>ς> αλλά γε και συ &εοι'ς αι'ειγενέτΥισιν

ΐθ5 Έ,ΰχεο' καί δέ <τε φασ\ Διός κου'ρνις Αφροδίτης

Έκγεγάμεν, κείνος δε γερειονος εκ θεοΰ εστίν •

Ή μεν γαρ Διός ε'σθ\ »' ί' ε ζ άλιοιο γέροντος •

Άλλ' ιθυς φέρε χαλκόν άτειρέα, μ'Λδέ σε παμπΑν

Αευγαλέοις επέεσσιν άποτρεπέτω καί άρανί •

110 'Λί1ς είπών , έμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαών

Β« <Γ« δια προμάχων , κεκορυθμέι ος αίθοπι χαλκω'

Ουδ' ελαθ' 'Αγχισαο παις λευκωλενον 'Ήρην ,

Άντία Ώαλείωνος Ιων ανά ουλαμόν άνδρων

Ή <Γ άμυδις καλέσασα θεούς μετά μΰθον 'ίΐίπε'

ιΐ5 Φράζεσθον ί« σφωί , ΤΙοσείδαον , καί 'Αθήη^

Έν φρεσίν ϋμετέργσιν, όπως εσται τάδε έργα. .

Αινείας όδ' ε βν\ , κεκορυθμένος αΐθοπι χαλκά,

''Αντία ΐΐνιλείωνος• άνηκε δε Φοίβος Απόλλων.

Άλλ' άγεθ' , νμείςπέρ μιν άποτρωπω μεν όπισσω

120 Αυτόθεν. μ τις ϊ'πβιτα και νμείων 'Αχιλϊίι

ΐΙαρσταΐΥΐ, δοίκ δε κράτος μέγα, μηδέ τι θυμω

Δενεσθω ' 'ΐνα είδγ , Ό μιν φιλέουσιν άριστοι

Αθανάτων" οι δ' αυτ άνεμωλιοι , οΐ το σπάρος περ

Ύρ&σιν άμΰνουσιν πόλεμον και δν\ι οτΰτα ■

ΙΏ^ Ιΐάιτές δ' Ου'λύ'μποιο κατα'λθομεν άντι'οωντες

Τΰσδε μάχνς-, 'ΐνα. μή τι μετά Τρωεσσι πάθϊίσι
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τούτου τι το δόρυ ίυθύ φέρεται , ουδέ άποπαυ'εται ,

πρίν η δια σώματος άιδρικοΰ διελθείν ει δε γε θεός

ομοίως στήσειε τα του πολέμου, μηδέν) βοηθείας

προσου'σης' ου -πάνυ ραδίως με τροπωσεται, οϋδ' εί

καυχάται είναι όλος σίδηρους- Προς τούτον δε είπεν

Απόλλων 6 βασιλεύς ό υιός του Διός•'ί1 ίι'ρως, άλ^1

^ άγε και συ τοις αεί ουσι θεοί ς εΰχου ' και δη και

σε λέγουσιν εκ της Αφροδίτης της θυγατρύς του Διός

τεχθηναι • εκείνος δε εκ θεοΰ ή'ττονος υπάρχει ' ή μέν

γάρ εστίν εκ του Διός, »' δέ εκ του θαλάσσιου γί

γαντος ' άλλ' άφζς κατ ευθείαν τον άκαταπόννιτον σί-

δηρον , μηδί παντελώς σε ρη'μασι δεινοις άποκρουετω,

και τη από τού'Άρεος βλάβγ ■ Οντως ειπών ένεβαλε

προθυμίαν μεγάλην τω βασιλεΊ των λαών ■ έπορευ-

θη δε ο ιά των πρωταγωνιστών καθωπλισμενος σι-

δήρω λαμπρψ ' ουδέ έλαθεν ό υιός του Άγχίσου τιιν

λευκοπηχυν "Ηρα* , εναντίον του ΰιοΰ του ΤΙηλεως

επερχόμενος κατά την τάζιν των άνδρα ν . αυτά δέ

όμοΰ συγκαλίσασα τους θεούς ειπεν ΐν αυτοις λο-

γον • Σκοπείτε νυν ϋμείς , ω Πόσειδον , και Αθηνά,

ΐν τ>7 υμετέρα διάνοια πως γενήσονται ταύτα τα ^ρ-

γα. ό Αινείας ούτος έπορευ'θη καθωπλιο•μένος σιδη-

ρω λαμπρω εναντίον του ΰιοΰ τ-οΰ ΤΙηλέως, άνάπεισα

δ'έ και παρωρμησεν αυτόν Απόλλων 6 καθαρός• αλ

λ άγετε ημείς γε άποτρί\ωμεν αυτόν εις τοΰπισω

ίκειθεν , ι» τις δη και ημών τω Άχιλλει παραγά-

νοιτο , παράσχοι σε νίηην μεγάλην , μηδαμως δε τίνος

κατά \υχ$ν προσδείσθω , όπως γνω ότι φιλουσιν αυ

τόν οί κράτιστοι των θέων ούτοι δε άκαιροι και μά

ταιοι εισιν , οι πρότερόν γε τοίς Ύρφσϊν άποσοβοΰσι

τον πολεμον καΐ την μάχην • πάντες δε εκ του Ο

λύμπου κατήλθομεν μεδέζοντες τούδε τοΰ πολέμου,

9 πως μηδέν εν τοίς Τρφσϊ πάθη τήμερον μετά ταυ τ α,
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"Σήμερον ύστερον αυτέ τα. πείσεται άσσα οι αΐσα

Τεινομίνω επίνησε λινω,οτε μιν τεκέ μήτηρ•

Έι $' Άχιλευς ου ταΰτα θέων εκπεΰσεται όμφϋς,

ι3θ Δείσετ επειθ', ότε κεν τις έναντι βιον θεός 'ίλθγ

'Έν πολεμώ• χαλεποί $ε θεο) φαίνεσθαι εναργείς•

Τ«ν α' ημείβετ έπειτα ΤΙοσειαάων ενόν!χθων

"Ηρχ, μη χαλεπαινε παρεκ νόον οϋΗ τί σε χρη' ■

Ουκ αν ίγωγ' ϊθελοιμι θεούς εριοι ζυνελάσαι

ΐ•35 Ήμέας τους άλλους, επεί)} πολύ φερτεροι η μεν

Άλλ' ημείς μεν έπειτα καθεζω'μεσθα κιόντες

Έχ πάτου ες σκοπών , πόλεμος α' άναρεσσι μελήσει.

Ε/' οε κ'Άρης άρχνσι μάχης, η Φοίβος Απόλλων

*Η Άχιλη' ισχωσι, και ουκ εϊωσι μάχεσθαι ,

140 Αυτ/£> ε πάτα , και αμμι παρ αυτοφι νεαιος ορειται

Φυλόπιδος • μάλα $ ώκα οιακρινθεντας ό'ίω

*Κ\ 'Ίμεν Ουλυμπόνσε , θέων μεθ' όμηγυρ/ν άλλων,

Ημέτερης υπό χερσίν ανάγκη ι φι οαμίντας.

"£ϊς άρα φωνησας ηγησατο Κυανοχαιτης

ΐ4^ Τείχος ες άμρ/χυτον Ήραχληοζ θε'ιοιο ,

'Ύ-^ηλόν, τό ρά οι Ύρψε; και Παλλάς Άθηνη

ΤΙοιεον, οφρα το κήτος ΰπεκπροφυγων αλβαιτο,

Όππότε μιν σεΰαιτο άπ' ηιόνος πεοΊοναί ■

9 Ένθα. ΤΙοσειαάων κατ άρ' 'εζετο, και θεοί άλλοι,

ΐ5θ ΆμφΊ Ρ άρ' άρρηκτον νεφάλην ωμοισιν 'ΐσαντο '

Οι' α ίτίρωσε χάθιζον έπ' όφρυ'σι Καλλικολω'νης,

Άμφ) σε , ΰϊε Φοίβε , κα: 'Άρκα πτολ/πορθον •

*Ω.ς οι μεν ρ εχάτερθε χαθοίατο μντιοωιτες

λουλάς • άρχεμεναι <$\ ΰυσηλεγεος πολεμοιο
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ί^ πε/σεται , άπερ αύτώ ή μοίρα τικτομενω επίκλω-

σε τω λίνω, η νίκα αυτόν έτεκέ ν η μη'τηρ ■ ει δε

ο Άχιλλευς ταύτα ουκ άκου'σεται εκ της φωνής

των θέων , φοβηθησεται δηπου , 'όταν τις θεός κατά

βίαια» εναντίωνιν έπέλθγ κατά την μαχην, χαλε-

πώς δε και δυσκόλω; έχει οράσ^αχ τους θεούς φα-

νερώς . ΤΙρός ταυ'την δε άπεκρίνετο μετά ταϋτα Πο

σειδών ό σε/ων τ» ν γην ' Ώ "Ηρα , μη οργίζου πα-

ρχλογως , ουδαμώς γάρ σε δει ' ουκ εγωγε βουλοι-

μην αν τους θεούς συνωθησαι καϊ <τυνά\αι εριστικώς

κα) φιλονείκως ήμας γε του; άλλους , επειδή πολλώ

κρει'ττους εσμέν • άλλ' ημείς μεν καθισωμεν πορευ-

θε'ντες εκ τη ς όδου εις την περιοπην , η μάχη δε ιοίς

άιδρασιν εσται δια φροντίδας ' εάν δε ό 'Άρης αρ-

χηται πολέμου, η Απόλλων 6 καθαρός , $ τω Ά-

χιλλεϊ ϊμποδών γινωνται, και ουκ έωσι πολεμειν ,

ευθέως δη και ήμιν παρ αυτφ φιλονεικία και μάχη

διαναστήτίται πολίμου, πάνυ δέ ταχέως διαχωρι-

σθε'ντας ό'ιομαχ οπίσω πορευθήναι εις τον 'Όλυμπον ,

εις τον συλλογον των άλλων θεών υπο τών ημέτε

ρων χειρών, εν επικράτεια, ισχυρώς καταπονηθεντας-

Ούτω δη εϊπων προεπορεΰθη ό Ποσειδών εις το πε-

ρικεχυμίνον τείχος του θείου Ηρακλέους, το ΰ-\.ηλον ,

ο δη αύτώ οί Τρ«£ί , κα\ ή πολεμική Αθηνά κατε-

σκεύαζον, Όπως το κήτος εκκλι'νας διαφυ'γοι και σω

θεί η , όταν αυτόν άπό του αιγιαλού" επιδιώκοι εις το

πεδίον, εκεί ό Ποσειδών ε κάθισε , καϊ οί άλλοι θε

οί, νερελη» δ"ε ισχυράν κα) άθραυστον τοις ώμοι;

περιεβάλοντο ■ ούτοι δε κατά το έτερον μέρος έκά-

θισαρ εν τοίς επηρμΐνοις μέρεσιν τηςΚαλλικολωνης,

7τερ) σε , ώ "Άπολλον τοξότα , και τον τάς πόλεις

έκπορθοΰντα'Άρην . Ούτως ούτοι μ<ϊν ουν εκατέρωθεν

εκάθηντο βουλευόμενοι βουλάς, άρχειν δε του χαλε

πού και οδυνηρού πολέμου άνεβάλλοντο αμφότεροι •
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155 ν£ίκνεον αμφότεροι, Ζευς δ' , %μένος ύ'-^ι , κέλευε•

Των δ' άπαν ε'πλησθίΐ πεδίον , και ελάμπετο χαλκό)

'Άντρων η'<Γ Ίππων • κάρκαχρε δε γαία πόδεσσιν

Όρνυμένων άμυδις • δυο δ' ανίρες ί^βχ' άριστοι

'Ες μέσον αμφοτέρων συνίτνιν , μεμαωτε μάχεσθαι%

ΐ6θ Αινείας τ' Άγχισ/άδας, και διος Άχιλλεΰς.

Αινείας δε πρώτος άπειλήσας επεβκ'κει,

Ήευστάζων κόρυθι βριαργ • άτάρ ασπίδα θοΰριν

ΤΙροσθεν εχε στέρνοιο•, τίνασσε δε χάλκεον \'γχος ,

ΤΙνλείδνς δ' ετέρωθεν εναντίον ωρτο, λέων ως

ΐ65 "Σ,ίντνς , ό'ν τε και άνδρες αποχτάμεναι μίμάασιν,

Άγρόμενοι, πας δΐίμος• ό δε , πρώτον μεν ατίζω»

"Ερχεται , αλλ οτε κέν τις άρνϊιθόων αϊζηων

Αουρ) βάλγ , έάλη τε χάνων , ^-ίρ/' τ' αφρός οδόντας

Γι'γνίται, εν δέ τε οι χραδίμ στένει αλκιμον «τ-ορ,

1£0 Οί/ρΐι ί£ πλευράς τε και ισχία άμφοτίρωθεν

Μαστίεταζ , Ι'ε δ' αυτόν εποτρΰνει μαχέσασθαί'

Γλαυχιόων δ' ιθυς φέρεται μενει , γ(ντινα πέφνγι

Άνδρων, » αυτός φθίεται πρωτω εν όμίλφ'

°Ώς Άχιλη" ωτρυνε μένος και θυμός άγί\νωρ

\"φ "Άντίον ελθέμεναι μεγαλητορος Αίνείαο

θί ^' ότί δη σχεδόν ϊ,σαν επ' άλληλοισιν ίόντες ,

Τον πρότερος προσέειπε ποδάρκης διος Άχιλλεΰς'

Αινεία, τ! συ , τόσσον ομίλου πολλόν επελθων ,

'Έστνς; ϋ σέ γε θυμός εμόι μαχέσασθαι ανάγει,

ΐ8θ Έλπόμειον Τρωεσσιν ανάζειν Ίπποδάμοισιν

Τιμίίς τϋς ΤΙριάμου; αταρ είκεν εμ' ε'ξεναρίζνις,

Ούτοι του'ηκά γε ΤΙρίαμος γέρας ε'ν'χερ) θησει'

-■
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τούτων δέ πάσα η πεδιάς ίπληρω'θη

χαι περηλάμπετο σιδήρω των ανδρών και των Ίπ

πων , έχινειτο δι ή γη τοις ποσι διεγειρομένων χα)

έφορμωντων ομού ' δύο δέ άνδρες ϊζόχως χράτιστοι

ίίς τό μέσον αμφοτέρων συνηλθον πρόθυμοι!μενοι πο-

λεμεϊν , ο τε Αινείας ο υ'/ος του Άγχισου , χα.) ό εν

δοξότατος Ά,χιλλεϋς• ό Αινείας ούν πρώτος χαυχησά-

μενος χαι διατεινάμενος ωρμησεν, επινευων τη βαρεία

περ/χεφαλαία , την ασπίδα δε την μεγάλην ( πολεμι-

χην) χατεϊγεν έμπροσθεν του στέρνου, έσειε δε το

σιδηρούν δόρυ ■ ό υιός δε του Πηλε'ως άπό του έτερου

μέρους έζειαατίας έφωρμησεν ώ'σπερ λέων βλαβερός,

8ν οι μεν άνδρες άποκτείναι προθυμουνται συναθροι-

ζο'μενοι άπας ό δήμος• ούτος δε πρώτον ατιμάζων χα)

περιφρονών επέρχεται" άλλ' όταν τις των έν παλέμω

εϋχινήτων νέων τρώση τω δόρατι , συνεστραρη τε χε-

χηνως, χαι περί τους οδόντας αφρός γίνεται, έν τϊί

γ.αρδία δέ αύτοΰ στενάζει ή ισχυρά ψυχή , τρ ούρα

δε χατα της πλευράς, και τα. χοίλα των γλουτών άφ'

εκατέρου μέρους μαστίζεται, αυτός δέ β αυτόν διερεθί-

.ζει προς μάχην, πυρωδες δέ χαχ φοβερόν βλέπων

ίύθύ άρμα, χαί παραμένει Όπως τινά άποχτείιη άν

δρα , η αύτος άναχρεθη εν τρ πρώτη, συστροφη της μα-

χτης . ούτως τω Άχιλλει παρωζυ'νετο ή ισχύς χα) η

ανδρεία ψυχή έπελθείν εναντίον του μεγαλόψυχου

Αίνειου, ούτοι δε ήν/χα δη πλησίον έγίνοντο έπ' αλ

λήλους ερχόμενοι , προς τούτον πρότερον εϊπίν ό τα-

χύπους ενδοξότατος Άχιλλευ'ς . τ.(1 Αινεία , τι δη συ

γ£ τοσούτον πολύ έφορμη'σας δια της συστροφης του

πλήθους έ'στης ; η σέ γε προτρέπει ή -\>νχη πολεμη-

σαχ εμοι ,έλπίζοντα βατιλεύσειν των ίππιχων Ύρω-

ΐαν μετά τιμής τοϋ Πριάμου ( αντί της βασιλείας του

Πριάμου) ;ΐαν δέ ίμέ άποχτείνης, ου σοι τούτου ένε

κα 6 Πρίαμος έμβαλίϊ ίίς τας χείρας την τιμήν , χαι

το άθλον τούτο• είσί γαρ αύτφ παίδες, ούτος δε
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ΈίοΛν γάρ οι παίδες- β ^ εμπεδος , ουδ' άεσσίφρωψ.

νΗ νυ' τι τοι Τργες τέμενος τάιχον, έ'ζοχον άλλων,

ΐ85 Καλόν φυταλιης και άροΰρης, 6'φρα νέμηαι ,

Αικεν εμε κτε/νης ; χαλεπως δε <τ' ίολπα το ρέζειν .

'Ήδη μεν ο~έ γε, φημ), και άλλοτε δουρΊ φοβάται .

Η ου μεμνγ, οτε περ <τε , βοών απο μοΰνον ιόντα ,

Σίΰα κατ Ιδαίων ορίων ταχΐεται πόδεοΊΓ/

19° Καρ/7-αλ/μως; τότε δ' ούτι μετατροπαλίζεο φεΰγων

'Ένθεν δ' ες Αυρνησσόν υπεκφυγές• αυ'τάρ εγω την

,ΤΙέρσα, μεθορμηθε)ς συν Ά&ίρρ και Δ/'/' πατρΐ'•

Αηϊάδας δε γυναίκας, ίλευ'θερον ημαρ άπουρας,

ΎΗγον άτάρ σε Ζευς ερρΰσατο και &εοΊ άλλοι.

1<)5 Άλλ' ου νυν σ ερΰεσθαι όίομαι, ως εν\ 5υμω

Βαλλεαι' αλλά σ Ιγωγ' άναγωρήσαντα κελεύω

Ές πληδύν ΐ ένα/, μηδ' άντίος ϊστασ έμεΊο,

Ήρίν τι κακόν παθεειν ■ ρεχθέν δέ τε νήπιος εγνω .

Τον δ' αυτ' Αινείας άπαμείβετο , φωνησέν τε •

200 ΤΙηλείδη , μη δη μ έπέεσσί γε , νηπΰτιον ως ,

'Έλπεο δειδιζεσθαί' επε\ σάφα οιδα και αυτός,

Ήμεν κερτομίας , ηδ' αίσυλα μυθήσασθαι '

'Ίδμεν δ' αλλήλων γενεην , ιδμεν δε τοκηας ,

ΤΙρόκλυτ' άκου'οντες %πεα θνητών ανθρώπων

2θ5 'Ό^ει δ' ουτ' αρ πω συ εμού ς ϊ'δίς , ουτ αρ' ϊγω σους.

Φασι' σε μεν Πηληος άμυ'μονός εκγονον είναι,

Μητρός ο εκ Θέτιδος , καλλιπλοκάμου άλοσϋδνης'

Αϋταρ εγων υιός μεγαλη'τορος Άγχιαταο

Εύχομαι εκγεγάμεν , μη'τηρ δε μοι ίστ Αφροδίτη.

2ΐο Των δϋ νυν ετεροί γε φι'λον παιδχ κλαύσονται

•%
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ευσταθής χαί νουνεχής, ουδέ τις κουφός χαί ασύνετος

έστιν • « δη σοι οι Ύρφες άγρόν τίνα απένειμαν δια

φέροντας των άλλων περικαλλη , φυτοπέδου , και σι-

τοπέδου , 'ίν αυτόν καρποί , ίάν αποκτε'ινγς έμέ\ δυσ-

χόλως δέ σε τούτο πράζειν ελπίζω ' ηδη γαρ σε

γε οΐμαι χαί άλλοτε τρί-\,αι εις φνγήν τω δόρατι .

$ ου' μνημονεύεις ήνι'κα σε από των βοών μόνον οντά

ιδίαζα έκ των τ» ς 'Ίδης ορέων ταχίσι ποσί , πάνυ

ίυ'χινητας, τότε ϋ ουδαμώς μίτεστρεφου φευγων •

εκείθεν δε είς τον Αυρνησσόν κατέφυγες, έγω δε την

ττόλιν αϋτην έζεπόρθησα έφορμήσας συν τρ Ά5ηνα ,

χχι τω Δ// τω πατρί' αιχμάλωτους δε τας γυναίκας,

τνίν (λευθεραν ζωην άφελόμενος -,άπηγον ,σε δε ό Ζευς

ελευθέρωσε και έσωσε, και οι άλλοι θεοί• άλλ' οΰ

νυν σε σωσειν ύπολαμβάνω , ωσπερ εις λογισμόν συ

εμβάλλεις και διαλογ/ζνΐ' άλλ' 'έγωγε άναχωρήσαρ-

σά σε κελεύω πορεΰεσθαι εις το πλήθος , μηδέ ϊ'<?α-

σο εναντίον ε'μοΰ, προ του παθείν τι δεινόν , πρα-

χθεν δε και γενόμενον το κακόν και ό μωρός κατενόη

σε • Προς τούτον δε άπεκρίνατο ό Αινείας, και είπεν

9Ω υιέ του ΤΙηλέως , μηδαμως με ρήμασι» ωσπερ νή•

■πιον και άφρονα έλπιζε Ικφοβήσειν , επειδή φαοερως

ίπ'ισταμαι και εγω και λοιδορίας , και τάς παρά το

χαθηκον άπειλάς ειπείν • ο'ίδαμεν δε τό γένος έκα-

τέρου ημών , οιδαμεν δέ τους γονέας , προηχουσμένους

χαί προεγνωσμένους λόγους άκου'οντες των φθαρτών

ανθρώπων • τοις οφθαλμοίς δέ ούτε συ τους έμούς έ-

θεάσω , οϋτ εγώ τους σου'ς• λέγουσι σε μεν του ά-

μωμήτου ΤΙηλέως υ ιόν είναι, και ίχ μητρός Θέτιδος

της χαλλικόμου θαλάσσιας• έγω δέ υιός του μεγα

λόψυχου Άγχίσου διίσχυρίζομαι είναι (γεννηθηναι) ,

μητηρ δί μοι εστίν η Αφροδίτη ■ τούτων ουν νυν οι

ίτεροι τον άγαπητόν υ ιόν θρηνήσουσι σήμερον ου

νΟΙ. IV. 2
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"Σήμερον ' ου γάρ φημ' επίειτα•} γε νηπυτίοκτιν

' *Ω.δε διακρινθίντε , μάχης εζαπονεεο-θαί'

Ει ί' εθίλ&ς και ταύτα δαη'μεναι , οφρ ευ είδνις

Ημετέρων γενεών, πολλοί $ε μιν άνδρες ίτατιί

2ΐ5 Δάρδανον αυ πρώτον τε',χετο νεφεληγερέτη Ζευ'ς•

Κτίστε δε Δαρδανίην , ε'πε) ου πω 'Ίλιος /ρ»

*Εί 7τε$ίω πεπολιστο , πόλ/ς μερόπων ανθρώπων

Άλλ' 'ίθ' υπώρειας ωχεον πολυπιδάχου 'Ίδης .

Αάρδανος αΰ τίκεθ' υι'ον 'Έρ/χθόνιον βαο-ιληα,

22θ ΛΟς δη άφνειότατος γε'νετο θνητών ανθρώπων •

Του τρις χΐλιαι Ίπποι ί'λος κάτα βουχολεοντο

Θη'λειαι, πώλοιιτιν άγαλλο'μεναι άταληοΊ'

Τάων καΙ Βορε'ης ηράτσατο βοτχομενάων,

"Ιππω δ' ε/ γάμένος παρελέξατο χυανογαίτν,•

225 Αί δ' ϋποχυο~σ~άμίναι ετεχον δυοχαίδεκα πώλουί'

Αϊ δ' οτε μεν α-χιρτωεν ε π) ζείδωρον άρουραν,

"Ακρον επ' άνθερ/κων καρπό ν &ε'ον , ου'δε κατεκλων

Άλλ' οτε δΑ σκιρτωεν ε'π' ευρέα νώτα θαλάσσης »

"Ακρον επ) ρηγμίνος αλός πολιοιο θέετκον .

23θ Τρώα δ' Έριχθόνιος τε'κετο Τρωεο-σ-ιν ανακτα'

Τραο^ ο αυ τρε'ι'ς παίδες άμυμονές εζεγενοντο »

^Ιλόςτ, 'Ασ•ο~άρακός τε χα) αντίθεός Γανυμήδης,

*\Ως δη κάλλκττος γί'νετο θνητών ανθρώπων

Τον και άνηρεί-\.αντο &$ο} Δ// οινοχοευειν,

235 Κάλλεος εινεκα οίο , 'ίν' άθανάτοισι μετείη •

*1λος δ αυ τεκεθ' υ'ιον άμυ μονά Ααομίδοντα •

Ααομεδων δ' άρα Τιθωνον τίκετο, ΤΙρίαμο'ν τε ,

Αάμπον τε , Κλυτίον θ' > Ίκετάονά τ } όζον "Αρχος •
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γαρ οιομαι ρημασι μωροϊς καί ματαιο/ς ούτως (ε ν-

θάδε) διαχωρισθέντες άναχωρησαι της μάχης ' ει δε

βούλει και ταύτα μαθείν , Οπως καλώς γνώς τα ή-

μετερον γένος , πολλοί δ£ άνδρες αυτό οιδασι. Λάρ-

δανον δηχ τα πρώτα εγεννησεν 6 τάς νεφε'λας άθροι

ζαν Ζευς , έκτατε δε την Δαρδανία , έπίΐδη οΰπω

Μ ιερά 'Ίλ/ος εν τη πεδιάδι ωκοδόμητο και ωκιστο ,

7τόλ/ς των μεμερισμίνην εχόντων ην φωνην ανθρώ

πων , αλλ' ε'τι τάς προβάσεις , και της πέζας κατ-

ώκουν της πολλάς πηγάς ίχοΰσης "ΐδης - ό Δαρδα-

νος δ£ εγεννησεν υ ιό ν τόν βασιλέα. Έρίχθόνιον, 8ς

ί» πλουοΊωτατος ίγίνετο πάντων των φθαρτοίν αν

θρώπων" τούτου Ίπποι τρισ~χίλιοι κατά τό ε'λο; εβό-

σκοντο , φορβάδες , πώλοις τερπόμεναι νεογενεσιν (νε-

ογναις) . τούτων και 6 Κορέας ίίράσθα βοσκομενων '

'ίππω οί ομοιωθείς μελανότριχι εμι'γη αυτχις, αύ

ται οι έγκυμονήσασαι ετεκον δώδίκα πώλους ' αύται

δ£ ν νίκα μεν έσκίρτων κατά την• γην την τά προ;

70 ζ>)Ρ δωρουμενην , κατά τό άκρον του καρπού των

άσταχΰων διέτρεχαν {εν τοις ς-άχυσι λεπτών άνθέρων) ,

ουδέ τι κατίθραυον • α'λλ' οτε δη ίσκίρτων κατά τά

πλατέα νώτα και τ% ν μεγάλων επιφάηιαντης θαλάσ

σης άνω κατά την ε'πι φάνειαν της λευκής θαλάσσης

διετρεχον . Εριχθόνιος δε εγίννησε τοΊς Ύρωσί βα

σιλέα τόν Ύρωα , εκ τοΟ Ύρωός δε τον άμωμήτυυ

τρεις υιοί ίγεννήθησαν•, ο τε τΙλος , καί ό Άσσάρακος ,

και ό Ίσόθεος Υανυιχήδης , 'ός δη εγζνετο ωραιότατος

πάντων τών θνητών ανθρώπων • τοατον καί άνηρπα- Ι.

σαν οι θεοί οινοχόε!ν τω Διί , Ί'να εν τοίς άθανά-

τοις ε'ίη ένεκα του εαυτού κάλλους • ό Ίλος δε εγίν-

ανσεν ύιόν τον άμώμητον Ααομε'δοντα' ό Ααομεδων

δε ε'γε'ννησε τον Τιθωνόν , και τόν. ΥΙρίαμον , καί

τον Λάμπον , καί τόν Κλυτιον , και τον του νΑρεος

χλάδον Ίκετάονα• Άσσάρακος δ£ τον Κάπυν , ούτος
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Άσταράκος δε Κάπνν ό ί' άρ'Άγχίσην τεκέ παύδα-

ί,^ο Ανταρ εμ Άγχ/σης, ΤΙρ/αμος δ ετεχ"Έκτορα δίον.

Ταύτης τοι γενεάς τε και αίματος εύχομαι ε'ιναι'

Ζευς δ' άρετην άνδρεσσιν όφελλει τε, μινυ'θει τε,

'Όππως χεν εθίλγσιν 6 γαρ κάρτιστος απάντων-

Άλλ άγε μνικετι ταΰτα λέγωμέθα, νηπυ'τιοι &>ς,

2>1φ Έσταότ' εν μεσσγ ΰσμ'ινγ δηίοτνίτος •

^Εστι γαρ άμφοτε'ροισιν όνείδεα μυθήσασθαι

Πολλά μάλ' ' ουδ άννηϋς έκατόκζυγος άχ$ος αροιτο.

"Σ,τρεπτη δε γλωσσ ε στί βροτων , πολε'ες δ ενι μύθοι,

ΤΙαντοίοι ' επίων δε πολύ νομός ένθα και Ινθα ■

2.5ο Όππο'ίο'ν κ ε'/πγσθα έπος , τοϊόν κ έπακοΰσαις,

Άλλα τίη έριδας και νείκεα νωιν ανάγκη

Ήεικείν άλλη'λοισιν εναντίον, ώστε γυναίκας,

ΑΊτε χολωσαμεναι έριδος περί θυμοβόροιο

ΝθΐκεΟα-' άλλήλγσι μίσην ες άγυιάν ίοΰσαι ,

255 Πσ'λλ' ί'τεά τε καϊ ουκί' χόλος δε τε και τα κελεύει-

Άλκϋς δ' ου μ επεεσσιν αποτρέπεις μεμαωτα ,

ΤΙρίν χαλκω μαχεσασθαι εναντίον αλλ1 άγε , θάσσοΡ

Γευσόμεθ' αλλήλων χαλκήρεσιν εγχε'ιγσιν.

Ή ρα, και εν δεινω σάκα ή'λασε χάλκεον εγχος,

2.6ο Σμερδαλεω, μέγα δ' άμφι σάκος μυκε δουρός ακωκ»•

ΤΙΐΐλείδνς δε σάκος μεν από ί'ο χειρί παχείγ

νΈ,σχετο ταρβήσας ' ράτο γαρ δολιχοσκιον εγχος

'Ρεϊα δ' ε'λευ'σεσθαι μεγαλήτορος Αινείαο•

Νηπιος, οϋδ' ε'νόησε κατά φρένα καί κατά θυμόν ,

265 'Ω,ς ου' ρνϊίδί εστί &εων ερικυδε'α δώρα

Άνδράσι γε θνητοίσι δαμήμεναι , ονδ' ύποείκειν
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$ε εγεννησεν υιόν τον Άγχίσην, εμε δε ό Άν>/ητ( ?

ό ΤΙρ.'αμος δε εγεννησε τον ενδοζότατον'Έχτορα. τού

του δη του γένους χαι του αίματος διϊσχυρίζομαι

νπάρχειν. 6 Ζευς οβ τοις άνδράσι χαι αυζει χαι

ελαττοι τνιν αρετών , όπως αν βου'ληται1 ούτος γαρ

ίστιν ισχυρότατος πάντων- άλλ' άγε μηκίτι ταύτα,

διαλεγωμεθα , καθάπερ νήπιοι κα) άφροιες, έστωτες

εν τω μέσω της μάχης του πόλεμου , εστί γαρ άμ-

ροτε'ροις ονείδη και λοιδορίας ειπείν πάνυ πολλά ,

οϋδ' αν ψαυς πολυκάθεδρος το βάρος άνάλοιτο και

βαστάζίιεν , εΰμετάθετος δε χαι ευκίνητος εστίν «

γλωσσά των ανθρώπων , πολλοί δί ενεισι λόγοι

παντοδαποί •, ρημάτων δε πολλή περια,γωγή χαι δια

νομή τ}δε κακεισε' ο'ιον άν λόγον εΐπγς , τοιούτον αν ί-

άνταχοΰσαις• άλλα τί δη έριδας και φιλονειχίας ήμίν

ανάγκη φιλονίικεϊν χαϊ ερίζει)/ εναντίον άλλήλοις , .

ωσπερ γυναίκες ^άιτίνες περί έριδος ψυχοφθόρου είς

χόλον άχθείσαι , φιλονίικοΰσιν άλλη'λαις εις το μι

σόν της όδοΰ παρελ&ονσαΐ) πολλά άλη&η τε κάϊ

μη , ή οργή δε (γαρ) και ταύτα λέγειν προτρίπει .

της εν'τόλμου δε ισχύος ουδέποτε με λόγοις άποτρί-

■\εις ι και άποστήσεις προθύμου μενον , πρ)ν η πολε-

μήσαι κατεναντίον σιδηρω ' άλλ' άγε τάχιον ά\ωμέ

θα αλλήλων τοις σιδηρω ε'στομωμίνοις δόρασιν. Είπε

δη και εν τη φοβέρα άσπίδι έπηζε τό ίσχυρον δόρυ

τη, καταπληκτική, μεγάλως δε περιηχησεν ή άσπις

τη έπιδορατιδι του ακοντίου• Ό ΰιος δε του ΐΐηλε'ως

την μεν ασπίδα άπόθεν εαυτού τφ παχεί α χειρ) κατ-

ε'σχε φοβηθείς , ωήθη γαρ τό μακρόν δόρυ ραδίω;

περάσέιν του μεγαλόψυχου Αίνειου ■ ο ευήθης, ουδϊ

6 νόησε χατά λόγον τε χα) κατά διάνοΐΜ>} 6 τι οϋχ εισ)

ράδια τά ΰπερενδοζα δώρα των θέων χαταπονηθηναι

υπό φθαρτών ανδρών , ουδέ ύπεικίΐν χα) ενδιδόναι

χα.) παραλΰεσθαι • ου' γαρ τότε το ίσχυρον δόρυ τοΰ
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Όυδϊ τότ' Αίιείαο δάϊφρονος οβριμον ϊγχος

'Ρνίζε σάχος' χρυσός γαρ ερυχαχε , δόορα θεο/ο'

Άλλα δυ'ω μεν ελασσε δια πτυ'χας, αϊ δ' άρ' ετι τρειζ

Ίληο *Ή<η»0'£7Γβ) πέντε πτΰχας ηλασε Κυλλοποδίαν,

Τάς δυο χαλχείας, δυο δ' ενδοθι χασσιτίροιο ,

Την δ£ μίαν, χρυσών τη ρ" ε'σχετο μείλινον εγχος•

Δεύτερος αύτ' Άχιλευς προία δολιχόσχιον εγχος7

Και βάλεν Αινείαο χατ' ασπίδα, πάντοτε ίσην,

2.^5 'Άντυγ' ϋπό πρωτην, ν\ λεπτότατος θίε χαλχός'

Λεπτότατη δ' επίην ρινός βοός ' η δε δια πρό

ΤΙηλ/άς ηίζεν μελί», λάχε δ' άσπ)ς υπ* αυτής•)

Αινείας δ' ίάλη , και άπο ϊθεν άσπίδ' άνίσχε

Δεισας εγχειη ο αρ υπέρ νώτου ενι γαινι

ώ8ο "Έστη Ίεμίνη , διά δ' αμφότερους ε'λε χυ'χλους

Άσπίδος άμφιβρότης• ό δ' άλευάμένος δόρυ μαχρον7

'Έστη, χαδδ' άγος οι χυ'το μυρίον όφθαλμοϊσι,

Ταρβη'σας, ο ο'ι άγχι πάγη βέλος• αΰτάρ 'Αχ/λλεΰς

Έμμεμαως ε'πόρουσεν, ερυσσάμενος ζίφος όζυ\

285 Τ,μερδαλεα ιάχων • 6 δ£ χερμάδιον λάβε χειρι

Αινείας , μέγα έργον , ο οΰ δυο γ άνδρε φέροιεν,

Οι ο/ νυν βροτοί είο-' • 6 δε μιν ρεα πάλλε χαι οίος•1

'Ένθα χεν Αινείας μεν ε'πεσσυ'μενον βάλε πέτρω ,

*Η χόρυθ' , «V σάχος, το' ο'ι ή'ρκεσε λνγρόν όλεθρο» '

290 Τον δί χε Πηλείδης σχεδόν άορι θυμόν άπηΰίρα•,

Ε/' μη άρ' όζυ νόησε Ποσειδάων ενοσίχθων

Αΰτίχα δ' ά^ανάτοισι θεοϊς μετά μΰθον ε'ειπεν

.. *ίΙ πόποι, η μοι άγος μεγαλήτορος Α/νε/αο,

*Ος τάχα ΤΙηλείανι δαμεις ά'Ίδόσδε χάτεισι.
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συνετού Αινείου δΐίρρηζε χαί διέκοψε πάσα» την άσπί'

2α ■ 6 -χρυσό ς γαρ διεχωλυσε , χαί επέσχε τά δώρα,

του θεοΰ ' αλλά τας δύο μι ν επώΊπλωτεις διήλθε

καί διίχοψεν , ετι δ' αϊ τρεις ύπηρχον , επειδή πέντε

διπλώσεις εφήπλωσεν "Ηφαιστος ό χωλός , τάς δύο

χαλχάς, καί τας ενδοθεν δύο κασσιτερι'νας , την εν

τω μέσω δζ μία», χρυσών , ίν ταύτγ δε ενεσχέ&η

το εκ μελιάς δόρυ , χα) της εις τδ πρόσω όρμης διε-
χωλύθη' Αευ'τερος ίεν ό Αχιλλεύς άφηκε το μαχρο»

δόρυ , και έβαλε χατά' την του Αινείου ασπίδα την

πάντοθεν 'ίσην και κυκλοτερη , ΰπδ την πρωτην περι

φέρεια», ένθα λεπτότατος ο χαλκός διέτρεχε , καί

περιέκειτο , λεπτότατον δε τό δέρμα τοΰ βοός ΐπην ,

αυτή δε εις το πρόσω διηλθεν » εκ τοΰ Πηλίου ο

ρούς μέλια, διεκόπη δέ ή ασπίς ΰπ' αυτής• ο Αι

νείας δέ συνειλήθη > καί απο εαυτοΰ ανε'σχε την ασπί

δα φ^βη^είς, το δόρυ δε ύπεράνωθεν τοΰ νώτου εις

την γην ενεπάγη έφορμων , διείλε δί και $ιεκο\εν

αμφότερους τους κύκλους τον βύρσινον, καί τον χαλ-

κοΰν της άσπίδος- της περιεχου'σης τό σώμα, ούτος

ε'κκλίνας και ψυλαζάμενος το μέγα δόρυ εστη, λΰπν

δε μεγίςη περιεχΰθη τοις οφθαλμοί ς αυτού, φοβηθείς ,

οτι εγγύς αυτού ενεπάγη τό δόρυ ■ ό Άχιλλεύς δζ μά-

λα προθύμου'μένος έφώρμηνε σπασάμενος τό όζύ καί

τμητικόν ζίφος χαταπληκτιχως βοών, ούτος δε λίθον

χειροπληθη ζλαβε τη χ&ρ/ ό Αινείας μέγα άχθος {σώ

μα), όπερ ουκ αν φίροιεν άνδρες δύο οίοι νυν Άνθρωποι

είσιν ούτος δε ραδιως αυτό εχίνει χα) μόνος• τότ' αν

Αινείας μεν εφορμωντα ε πληζε τω λίθω $ κατά το

κράνος, η κατά την ασπίδα, ήτις άπεσόβησεν άν αύτω

τον χαλεπόν θάνατον , τούτον δε ό υιός τοΰ ΙΙηλε'ως ζ»

τοΰ σύνεγγυς ζίφει την ψυχή ν άφρίλετο αν, ε} μη'τα-

χε'ως δη εθεάσατο Ποσειδών ό σείων την γην , παραχρή

μα δε εν τοίς άθανάτοις θεοίς λόγον είπε ' Φεύ φευ , όν

τως μοι λύπη ζζΊ'ν ενεχα τού μεγαλόψυχου Αίνειου , -οζ

ταχέως αναιρεθείς υπό τ* ύί£ ΙΙηλε'ως εις αδα κατελεν
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295 Πα^όμένος μυ'θο/σ/ν Απόλλωνος εχάτοιο•

Νήπ/ος * ούδί τ/' οι χραισμήσει λυγρόν ολεθρον ,

Άλλα γ/η νΰν ούτος αναίτιος όίλγεα πάσχει,

Μ.ά\ ί'νεκ αλλότριων άχε'ων , χεχαρισμενα α' αίεί

Δώρα 5εο7<τί ί/ί&κτ/, τοί οΰρανον εϋρυν εχουσιν;

3θΟ Άλλ' άγεθ', ημείς πίρ μιν υπ ΐχ θανάτου άγάγωμεν,

Μήπως και Κρονίδνς χεχολω'σεται , α/χεν Άχ/λλευς

Ύόν$ε χαταχτείνγ' μόριμον $ί οι ε στ άλεασδαι ,

νΟ<ρρα μ» άσπερμος γενεή χα/ άφαντος όληται

Δαρδάνου } 'όν Κρον/οας περί πάντων φ/λατο πα/ 3ων ,

3ο5 0? εθεν ε'ζεγε'ναντο, γυνα/χων τε θναιτάων .

νΗσΥΐ γάρ ΤΙρ/άμου γενεών ϊίχθγρε Κρονιων

Νϋν $£ ο» Αινείαο βίη Τρω'εσσιν άνάζοι ,

Και παϊ$ες παίδων , τοί χεν μετόπισθε γε'νωνται ■

Τον ύ ήμείβετ' έπειτα βοωπ/ς πότν/α'Ηρα'

3 ίο Εννοσίγαί, αυτός συ μετά φρεσί σ>\σ/ νόϊΐσον

Αινεία», νί χε'ν μ/ν έρΰσσεα/ , η χεν εάσγς'

*Ηγο/ μίν γάρ νωί 7τολε/ς ωμόσσαμεν ορχους

ΤΙασ/ μετ' άθανάτο/σ/ν , εγω χα/ Παλλάς Αθήνα,

Μν'ποτ' επί Τρω'εσσ/ν άλεζήσειν χαχόν νμαρ,

3ΐ5 Μκσ' οπο'τ' αν 'Γροί» μαλερω πυρϊ πάσα δάντα/

Δα/ομίνη, δαίωσι σ' άρα'/Ό/ υίες Άχα/ων ■

Αυτάρ ε'πεί τόγ' αχούσε ΤΙοσειδάων ενοσίχθων ,

Βμ ρ" / μεν αν τε μαχαν χαί άνά χλόνον ΐγχεια'ων}

νΐζε $' , δθ' Αινείας, »'<Γ β χλυτός ήεν'Αχ/λλεΰς ■

320 Αυ'τίχα τω μεν έπειτα χατ' οφθαλμών χεεν άχλύν\

ΪΙαλείσρ Άχιλϋϊ. ο $£ μελίνιν εύχαλχον

Άα π.Ιος εζίρυσεν μεγαλήτορος Αινείαο •
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νεται πεισθείς τοΊς λόγοις τοΰ μακροβόλου Άπόλ-

Λωνοζ) ο ευηϋης' ου γαρ τι αυτω αποσοβήσει τον χα-

λεπόν θάνατον, άλλα τί δη ούτος νυν άθωος λύπας

χα) όδύνας πάσχει ματαίως ένεκα θλίψεων αλλότρι

ων , χαρίεντα δε αεί δώρα 7θ7ς θεοίς ανάφερε/ , ο'ί

τον πλατύν και μέγα» ούρανόν κατοικούσα ; άλλ' ά

γετε ημείς γε αυτόν άπό του θανάτου ρυσωμεθα , μή

πως και 6 υιός του Κρόνου όργισθΐί , εάν 6 Άχιλλεύς

αυτόν αποκτείρνί) ε'ιμαρμίνον γάρ εστίν αυ'τω ε'κφυ-

γεΤν , όπως μ* άγονος και αφανής διαφθαρίίη V γινεά

τοΰ Δαροάνου , ον 6 υιός τοΰ Κρο^οκ μάλλον των άλ

λων απάντων ΰιων έφ/λησεν, οι ε'ζ εαυτοΰ έγεννή-

$ησα» , κα) γυναικών φθαρτών ήδη γάρ τ» ν γενεάν

τοΰ Πριάμου εμίσησεν 6 υιός τοΰ Κρόνου ■ νυν δέ δη

ή τοΰ Αίνε/ου ισχύς βασιλεύσίΐ των ΤρωΛΐ* , καί οι

υιοί των^ ΰιων , οΐ αν κάι γεννηθώ σι μετά ταΰτα -

Προς τούτον δε άπεκρίνετο μετά ταΰτα ή ευ οφθαλμός

σεβαστή "Ηρα • *Ω κινητά γης , συ αυτός εν τγ σγ

διάνοια, νόησον , όπως η σωσγς τόν Αίνειου, η κ'ατα-

λιπγς• νμειζ μεν γαρ πολλούς όρκους ωμόσαμεν εν

πάσι τους άθανάτοις θεοί ς , εγω κάι η πολεμική Α

θηνά , μηδέποτε τοιςΤρωσίν άποσοβήσειν την κακήν

ημεραν βοηθού σαι αυτοίς, μηδέ όταν η Τροία κατα-

καιηται πάσα, πυρί καυστικά κα) άναλωτικω χαιομε-

ν» , χαίωσι δέ αυτόν οι πολεμικοί1 υιοί των Ελλή

νων . Έπειδη δέ τοΰτο ηχούσε ΤΙοσειδων ό σε/ων την

γη ν , ωρμησε πορεΰεσθχι εις τόν πόλεμον , και εις

την ταραχην των δοράτων άφίκετο δέ Οπου 6 Αι'νε/ας

κάι ο ένδοξος ην Άχ/λλεύς , και παραχρήμα τούτω

μέν κατέχεεν επί τους οφθαλμούς όμίχλην τω Άχιλ-

λεί τφ υ/φ τοΰ ΐίηλίως- αυτός δε τόν καλόν σίδηρον

ίχουσαν μελίαν έξείλκυσεν εκ της άσπίδος τοΰ με

γαλόψυχου Αινείου• και ταΰτην μέν ε&ηκεν έμπρο-
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Καί ην μεν προπάροιθε ποδών Άχιλϋος (θακεν,

Αινεία» <Γ εατευεν άπο χθονός ι]•\λγ άείρας '

325 Πολλά ς δε στίχας ηραίων, πολλας δι και Ίππων

Αινείας ύπεράλτο , ΒεοΟ απο χαρός ο ρούσας"

Ρΐζε <Γ επ' ε'σ-χατιην πολυά'ικος πολεμοιο'

νΕνθα $£ Καΰκωνες πόλεμον μετά θωρήοΊτοντο '

Τω δί μάλ' έγγνθεν »λΒ-ε ΤΙοσειδάων ίνοιτίχθων ,

33ο Καί μιν φων»<τας ϊπεα πτεράεντα προσ~ν\ΰδα'

Αινεία) τις ο-' ώδε θεών άτε'οντα κελεύει

Αντία ΤΙϊΐλείωνος υπερθυμοιο μάχεσθαι ,

Ος σευ αμα κρε'κητων , καί ρίλτερος άθανάτοια-ιν,

Άλλ' άναχωρίίο-αι , οτε κεν συμβλήσεαι αυ'τω ,

335 Μ» καί ΰπερ μοιραν δόμον άίδος είσ-αφίκααι ■

Αυταρ επεί κ Αχιλίύς θάνατον καί πο'τμον έπίσπν,,

Φαρσήσας δί) νπ£ΐτα> μετά πρώτοκτι μάχε<τθαΐ'

Ου' μεν γάρ τις σ άλλος Αχαιών εζεναρίξει •

*Ως ειπών > λίπεν αύτόθ' , επεί διεπε'φραδε πάντα '

5•4θ Αι\α <Γ επ£ΐτ'Αχιλ»ος άπ' οφθαλμών σ-χε'δαο-' άχλύν

Θεα-πεσ-ίην ο δ' έπειτα μίγ εζιδεν οφθαλμοίσιν

Οχ&ηιτας δ' άρα είπε προς §ν μεγαλήτορα Βυμόν

Ω πόποι, »' μέγα θαΰμα τόδ' οφθαλμοίσιν όρώμαΐ'

"Έγχος μ£ν το'δε κείται επί χθονός•, ούδί τι φώτα

345 ΑεΰαΌ'ω, τω ίφέηκα , κατακτάμίναι μενεαίνων

Ή ρα καί Αινείας φίλος άθανάτοκη θεοϊσ-ιν

Ήεν άτάρ μιν εφην μά-\. αύτως εύχετάαο~θαι •

Έρρίτω' ου οί $υμός εμεΰ ε τι πειρϊΐθϋναι

' ^(πτεται , ος καί νΰν φΰγεν άσμένος ίκ $ανάτοιο •

35ο Άλλ' άγε δη, Δαναοίσι φιλοπτολεμοιατι κελεΰσας >
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νθεν των ποίων τού Άχιλλε'ως' ην Αινείαν δέ Ιφε-

ρεν άπό της γης ε/ς ϋ•\.ος αράς κοά κουφισας• πολλοίς

$ε τάζε/ς ήρωων , πολλάς δε και Ίππων 6 Αινείας

υ'περεπήδησε καχ υπερέβη άπό της χειρός του θεοΰ

όρμήσας ' άφίκετο δε είς τό εσχατον μέρος του πο-

λυορμήτου πολέμου, ένθα δή οι Καυκωνες είς τον

πολεμον καθωπλίζοντο • τούτω δε παρεγένετο πάνυ

εγγύς Ποσειδών 6 σείων τήν γη ν , και φωνήσας , λό

γους ταχείς 'ίλεγε προς αύτον *Ω. Αινεία, τις δή

σε των θέων ούτως άφραίνοντα(άφροντιστούντα) προ

τρέπει ϊναντίον του μεγαλόψυχου ύιοΰ του ΤΙηλέως

,πολεμείν , όστις αμα χρείττων {ισχυρότερος) σου κοά

φίλτερος τοις άθανάτοις θεοϊς υπάρχει• άλλ' ανα

χώρησαν , οταχ αύτψ απροορατως συμβάλεις, μήπως

κοά παρά τό είμαρμένον άπέλθγς είς τον οίκον του

"Αιδου • επειδάν δί ό Άχιλλεύς ιόν θάνατον και τον

μόρον επιδέζηταχ , θαρρήσας δή μετά ταύτα εν το7ς

πρωταγωνιστάχς μάγου , ουδείς γάρ σί άλλος των

Ελλήνων άποκτενει • Ούτως ειπών κατελιπεν αυτόν

αύτο&ι , επειδή πάντα εδήλωσε . ταχέως δέ* μετέπ

ειτα άπό των οφθαλμών του Αχιλλεως δ/έλυσε

χάι ήφάνισε την όμίχλην τ» ν θαυμαστήν , ούτος δε

μετά ταύτα μεγάλας κατείδε τοις όφθαλμοίς', στε-

νάζας <Γ άρα είπε ττρος τήν εαυτού μεγαλόφρονα -\,υ-

χη'ν • Φεύ φεύ όντως μέγα Β-αύμα τούτο Βεωμαι

τοις οφθαλμοίς , τό μίν ' δόρυ τούτο κείται ίπ\ τής

γης , ουδαμώς δί τον άνδρα όρω , ωτινι έφήκα, ά-

ποκτειναι πρόθυμοι!μένος • όντως δή χα\ ό Αινείας φί

λος τοίς αθάνατοις διοϊς ην, εγω δ£ αυτόν ωή&ην

•μάτην ούτως καυχάσθαι ' άπίτω μετά φθοράς > ου λ

αύτω προθυμία τού λοιπού πειραθήναχ ίμού εστοα,

Οστις κοά νύν ασμένως κοά ήδέως εφυγεν εκ τού θα

νάτου • άλλ' αγε δή τοις πολεμικοί'ς "Έλλησ ι πα-

ρακελευσάμενος των άλλων Τροίαν πειράσωμα* εζ
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Των άλλων Ύρφων πειρήσομαι άντίος ελατών .

Η » χαί επί στ'ιχας άλτο " χελευε δε φωτί εχάστω'

Μνχε'τι νυν Ύρώων ε'χάς εστατε, δϊοι Αχαιοί ^

Άλλ' αγ', άνύρ αντ' ανδρός ιτω, μεμάτω δε μάχεσδαΐ)

355 Άργαλέον δε μοι εστί , και ίφ&ίμω πίρ έόντι ,

Ύοσσου'σδ' ανθρώπους ίφε'πειν, και πάσι μάχεσθα/'

Ουδέ χ. "Αρ»ς , οσπερ &εός άμβροτος , ου'δί χ! Άθχ'Γ»,

Τοσσϋσδ' υ'σμίνης ΐφε'ποι <ττόμα , χαι πονζο/το '

'Αλλ' οσσον μίν εγώ δυναμα/ χερσ/ν τε, ποσ'ιν τε,

36ο Και σ$£νει, ου μ 'ίτι φ*μί μεδησέμεν οΰδ' χ'βα/όν

Άλλα μα'λα άηχος ε]μι διαμπερές, ου'δί τιν' οί'ω

Ύρωων χαιρήσειν, όστις σχεδόν εγχεος ελ$νι.

'\Ως φάτ' εποτρΰνων Ύρφεσσι δ£ φα/διμος'Έχτωρ

Κε'χλε&' όμοχλ»σας} φάτο δ' 1μεναι αντ' Άχιλϊίος'

365 Τρωε; ύπέρ&υμα , μη δείδιτε ΊΙηλείωνα .

Και χεν εγών επεενσι χαί ά&ανάτοισι μαχοιμην,

"Εγχει δ άργαλέον, ε'πει» πολύ φερτερο/' ει σ/ν

Ου'δ' 'Α,χιλευς πάντεσσι τέλος μν$οις επιζήσει ,

Άλλα το μ£ν τελε'ει, το δε χαί μεσανγύ χολοΰει-

3^0 Τψ δ' εγώ άντίος (ιμι , χαί ει πυρί χείρας εοιχεν,

Ε/' πυρί χείρας εοιχε, μίνος δ' αιδωνι σιδήρω.

ΛΩς φάτ εποτρΰνων οι δ' άντίοι εγχε' άειραν

Ύρφες• των δ' άμυδις μίχ^η μένος , ώρτο δ' άυτν

Καζ τότ' α ρ'Έχτορα είπε παραστάς Φοίβος Άπονων

3?5 'Έχτορ, μνιχε'η πάμπαν Άχίλλνί'ί προμάχιζε.

Άλλα χατά πλϊΐ$υ'ν τε χαί ε χ φλοίσβο/ο δε'δεζο.

Μήπως σ' «V βάλρ, «V σχεδόν αορι τΰ-\,ν>•

*Ωςε φαθ•'Έχτα>ρ δ' αυτις εδΰσατο οΰλαμόν ανδρών^
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εναντίας επελ$ων • Είπε, χα) ε'π) τάς τάζεις ίπή-

δησε , παρεχελεύετο οι ίχάστω άνδρί' Μηχε'τι νυν

πόρρω των Ύρρωρ 'ΐστασθε , ω έ'νδοζοι'Έλληιες , αλ

λ αγε άνηρ χατ' ανδρός επελθε'τω , προθυμείσθω δε

πόλεμε/ ν • χαλεπόν δε μοί ίστι χοάπερ ίσχυρω οντι

τοσούτους ανθρώπους διω'χειν , χάι πάσι πολεμείν ,

ουο αν Άρης , όστις ίστι νέος αφσαρτος , ουο αν η

Αθηνά χατεπεΐγοι ςομα τοσαύτης μάχης , χα) μά-

χοιτο • άλλ' όσον μεν εγω δύναμαι χαί χερσ) χα) πο-

σί ,χα) δυνάμει , ούχ οιομαι του λοιπού άμελησειν ,

ούδ" ε π ολίγον, άλλα πάνυ δια της τάζεως ορμήσω

διόλου ι ούδε' τίνα οΐομαι τα ν Τρ^ί&ν εύφρανθήσεσθχι,

νστις αν εγγύς του δόρατος παραγενοιτο • Ούτως εί

πε παρορμων τοΐςΤρωσ) δε ό λαμπρός Έχτωρ παρ-

ίχελενετο άπειλήσας (βοήσας), είπε δε χωρεΐν εν

αντίον του ' Αχιλλε'ως • (Ι Τρ^ες μεγαλόψυχοι χα)

γενναίοι , μη φοβείστε τον ύιόν του Τίηλίως' χχϊ ΐγω

λόγοις χαί τοις άθανάτο/ς θεοίς πολεμοίην αν , τφ

δόρατι δε χαλεπόν εστίν , επειδή πολλω Ισχυρότεροι

υπάρχουσιν, ούδεό Αχιλλεύς άπασι τοίς λόγοις επι

θέσει τέλος , άλλα το μεν τελέσει , το δε χαί μεταξύ

|ι» χ\λυσει . τούτω δ' ΐγω χατεναντι'ον επελεύσομαι , χαί-

£ΐ τω πυρί χατά δν'ναμιν όμοιος 'ίστι , χαί ει τω πυρ)

κατά δΰναμιν όμοιος , χατά την προθυμίαν δε τω λαμ-

ττρω σιδήρω . Ούτως είπε παρορμώ ν • ούτοι δε χατίνχν-

τιον τα δόρατα η ρουν οι Ύρωες , τούτων δε ομού συνί-

μιζεν ή ισχύς τε χαί εύτολμία, δίΛγε'ρθη δ£ βοή'

χαί τότε δή παραγενομενος Απόλλων ό χαθαρός,ε/πε

προς τόν'Έχτορα- *Ω 'Έχτορ μηχε'τι (μηδαμως) πάνυ

τω Άχιλλεί προμάχει χαί προ των άλλων πολε-

μει , άλλα χατά το πλήθος, χαί συν τοίς άλλοις,

χαί εζω του χλόνου χαί της συς-ροφής αυτόν εχδε'χου }

μήπως σε η /το'ρρ'&θει/ τρωσγ τ2 δόρατι , η ϊχ του σύν

εγγυς πληζμ τω ζίφει ' Ούτως είπεν. ό"Εχτωρ δε αύ

θις εισήλθε» ει ς την τάξιν των ανδρών φοβηθείς, ήνί•
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Ταρβήατας, ότ' ακούνε $εοΰ οπα φωνήσαντος-

38ο Έν $' Άχιλευς Τρώεσσι θο'ρε , φρεσιν άμένος άλκήν»

Τ,μέρααλέα ιαχών πρώτον <Γ ί'λεν Ίφιτι'ωνα

Έσ&λόν. > ΟτρυΡΤ&οηνί πολιών ηγήτορα λαών ,

°Όν νύμφη τε'κε Ν»/ ς 'Οτρυντήι πτολιπο'ρ$ω ,

Τμώλω υπό νιφόεντι , "Ύλης εν πιόνι δήμω '

385 Τον ρ' ι&υς μεμαώτα βάλ' εγχεϊ σιος'Αχιλλεύς,

ΙΑίσσην κακκεφαλήν ή <Γ αν$ιχα πάσα κεάσ^η'

Δοΰπησε α ε πενών οί' επενζατο $ιος Αχιλλευ'ς•

Κεΐσαι , Ότρυντείοη^ πάντων εκπαγλότατ' άνορώΐ',

Έν&αίί το/ θάνατος ' ^«νίΜ ^£' τ0/ β <ΓΤ' β*"* λίμνη

390 Τνγαίγ , 56/ το/ τέμενος πατρώ'ιόν εστίν ,

"Ύλλω ε π ϊχ5υόεντι•> και "Έ,ρμω αινήεντί'

ηΩ.ς ('φατ' ευχόμενος" τον $"ε σκότος οσσί κάλυψε•

Ύόν μεν Αχαιών \πποι επισσώτροις οατάοντο

Τίρώτη εν ύσμ'ινν ο $ επ αύτφ Δημολέοντα >

3θ5 Έσ&λόν άλεζητήρα μάχης , Αντήνορος υϊόν ,

Νυ'ζε κατά κρόταφον , κυνεης ίιά χαλκοπαργου '

θϋ$' άρα χαλκθίη κόρνς εσχεθεν , αλλά $ι αυτής

Αιχμή ίεμενη ρήζ' όστίον , εγκέφαλος ίε

νΈναον άπας πεπάλακτο ' δάμασσε $ε μιν μεμαωτα ■

4θΟ Ίπποοάμαντα $' έπειτα καθ' Ίππων άίζαντα ,

Ώρόσθεν ΐ$εν φεΰγοντα> μετάφρενον ουτασε άουρί'

Αΰτάρ ο &υμόν άισ&ε} και ήρυγεν , ώς Ότε ταϋρος

'Ήρυγεν ίλκόμενος Έλικώνιον άμφ'ι ανακτά ,

Κούρων ίλκο'ντων γάνυται ο ε τε τοΊς Ένοσ/χ$ων'

4θ5 ΛΩ^ άρα τον γ' ερυγόντα λ/π' όστεα θυμός άγήνωρ •

Αυταρ ό βη συν $ουρ) μετ' άντίδεον ΙΙολυ'δωρον
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πα ηχούσε την ψωνήν τον θεού φθεγζαμένου -ό'Αχιλ-

λευς δε τοις Ύρωσιν έφώρμησε κατά διάνοιαν ενδεδυ-

μένος Ίσχυν καταπληκτικώς βοών , πρώτως δε άνεϊλεν

Ίφιτ/ωνα , τον άνδρεΊον ύιόν Ότρυντέως , πολλών λαών

ηγεμόνα., Όν ίτεχεν ή Νάίς ή νυ'μφη τω Ότρυντει τω

τας πόλεις πορθουντι,ΰπό τω χιονοβλητωΎμώλω ορ«

της Αυδίας,εν τω λιπαρώ και πλουνίω δήμω της Ύ-

λης • τούτον ευ&υ προ&υ'μως όρμώντα ίβαλε δόρατι

6 ενδοξότατος Άχιλλευς κατά το μέσον της κεφαλής

αυτή δί εις δυο πάσα εσχίσ&η , έ-\,όφησε δέ καταπε-

σων ούτος δε επεκαυχήσατο ό ενδοξότατος Άχιλλευ'ς'

Ύεθνηκας , ώ υιέ του Ότρυντιίως φοβερώτατε πάντων

των ανδρών , ενταύθα σοι μι ν ό θάνατος , τό γένος δί

σοι εςι παρά τΐί λίμνη τ» Γυγοάχ,Όπχ σοι άγαος πα-

τριχος εστί γταρα τω ποταμω Ύλω το πλήθος ιχυνων

εχοντι , και τω'Έρμω τω συστροφάς ρευμάτων ποίχν

η • Ου'τως έϊπεν έπιχαυχώμενος , τούτον δε σκότος

χατ' όφ&αλμοΰς έχάλυ-\,ε' τούτον μι ν ου ν οι τών Έλ-

ληνων Ίπποι τοις τροχοί ς διέχοπτον εν τγ πρώτη μά

χη ■ ούτος δε έπ' αύτω Δημολέοντα αγαθόν βαη&ον 7*

πολέμου, ΰιόν του Αντήνορος, έτρωσε κατά τον μη-

νιγκα , δια τον χράνους τον χαλΰμματος σίδηρου τών

παρειών ίχοντος, οΰδ' άρα τό σιδηρούν κράνος επέ-

σχεν , άλλα δι αύτοϋ η ίπιδορατίς έφορμώσα συνέ-

τρι-\,ε τό όστοΰν , ό εγκέφαλος δε άπας ίντός ε μόλυν

ση τω αϊμάτι , άπέκτεινε δε αυτόν προ&υμοΰ'μενον .

Τον Ίπποδαμαντα δε μετά ταΰτα έχ τών Ίππων όρμή-

σαντα,εμπροσ&εν εαυτού φεΰγοντα έτρωσε τω δόρατι

χ,ατα τό μετάφρενον , οντος δε την \υχήν ήρ/ει καΐ

έζέπνει, και έμυχάτο ώσπερ οτε ταύρος εμυχάτο έλ-

χομενος περί τον 'Έλιχώνιον βασιλέα, ήγουν τον Πο-

σειδώνα τόν εν Έλιχώνι τώ όρει , η εν Έλικη τιμώμε-

νον τγ νήσω, τών νέων έλκόντων , τέρπεται δίτοΰτοις

ο σει ων την γη ν . ου τω δη τούτον μυχώμενον κατέλιπε

κατά τά ό?ά ή ανδρεία •\νχή .^οντος δέ ώρμησε συν
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ΤΙριαμ/δγιν τον <Γ ούτι πατήρ ειατχί μάχεσθαι,

Ουνεχά οι μετά παισ) νίώτατος ετκε γόνο/ο ,

Καί οι ρίλτατος ε'σχε, πόδεσσι δε πάντας ε'νι'χα•

410 Δ» τότε ννιπιεγσι ποδών άρετην άναροάνων ,

Θΰνε δια προμάχων, ε"ως φ/λον ώλεσε $υμόν.

Τον βάλε μεσσον άχοντι ποδάρχας δΐος 'Αχιλλενς,

Νώτα παράέσσοντος > ο θ/ ζωσ-τϋρος όχϋες

Χρυ'ο'ειοι σ-ΰνεχον, χαι διπλόος ή'ντετο &ώραξ•

4υ Αντιχρύ δε διίσχε παρ όμραλόν εγχεος αΐχμή'

Γννξ δ' εριπ οιμάζας • νερίλ» δι μιν άμρεχάλυ\ε

Κυανέ» , προτί οι δ' ελαβ' έντερα χερσ) λιασθείς •

. Εκτωρ δ' , ως ενόνισε χασίγνητον ΪΙολνδωρον ,

'Έντερα χερσ\ν έχοντα., λιαζόμενον προτι γαίρ,

420 Καρ' ρα οι οφθαλμών χίχυτ' άχλυς, ουδ' αρ' ετ' ιτλη

Δνρόν ε'χάς στρωφάσθ' , άλλ' άντι'ος νλθ' Άχιλ$ϊ ,

Όζύ δόρυ χραδάων , φλογ) εΐχελος • αϋτάρ Άχι^ευς

Ώς ειδ\ ως άνίπαλτο, και ευχόμενος έπος κΰδα•

Εγγύς άνηρ, 'όςεμόν γε μάλιστ' ίσεμάσσατο &υμόν,

425 "θς μοι έταϊρον ε'πεφνε τετιμίνον • ουδ' αρ' ετι δη ν

Αλλήλους πτώσσοιμεν ανά πτολίμοιο γέφυρας"

Η, χαΙ υ'ποδρα ιδών προσερώνεεν "Έιχτορα δϊον.

Άονον /θ', ως χεν 5άσσον ολέθρου πε/ρα& Ί'χααι.

Τον δ' ον' ταρβήσας προσε'ρα χορυ&αίολος "Έ,κταρ ■

43ο ΐΐΫΐλείδη, μη δή μ επεεσσί γε, ννπυ'τιον ώς,

'Έλπεο δειδίζε$αι' ε'πει σάρα οΐδα χαι αυτός

Ήμεν χερτομίας, νδ' αϊσυλά μυ&ήσασ$αι•

Οι δα δ', οτι σύ μεν ε'σθλός, εγώ δ£ σίθεν πολύ χείρον.

Άλλ' γτοι μεν ταΰτα &εών εν γοΰνασι χείται,
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νωδόρατιεπι τον ίσόθεον Πολΰδωρον τον ΰιοντοΟΠριά-

μου , τούτον δε οι δαμως άφίη ο πατήρ πολεμειν , διότι

εν τοίς υιοϊζ νεωτατος ην αυτω τγ γενέσει , χα) φιλτα•

σος αυτγ ηι', τοιςποσί δε* απαντάς ενίκα- τοπ τοίηΐΡ

μωρία, και ανοησία, την των ποσών αρετην επιδεικνυ'με-

νος, έτρεχε οια των προταγωνιςων , εως απώλεσε τη*

αγαπητή ν -^,υχη ν τούτον ετρωιε κατά το μέσον δόρατι

6 ταχύπονς ενδοξότατος Άχιλλευς τά νώτα παρακλί-

νοντα , οπού οι της θωρακιτιδος ζώνης όχεϊς (συνεκτικοί

ιμάντες, κρίκοι) οι χρυσοί συιειχον , και 6 θωραζ συν-

νρχετο , κα\ συιεκάλυπτε διπλοΰς' απΜ/τικρύ δε πα'

$ά τον όμφαλόν διηλθεν η ΐπισορατις τοΰ ακοντίου ,

έπεσε δε επί ία γόνχτα μεγάλως τενάζας , νεφέλη δί

αυτόν περιεκάλυψε μέλαινα, πρΒς εαυτόν δε άποκλι-

6είς έλαβε τά 'ίντεραταιζ χερσίν • Ό' Εκτωρ δε επειδή

ϊθεάσατο τον άδελφον Πολυδωρον τα έντερα κρατούντα

τάίς χερσίν, εζηπλωμίνον (άσπαίροντα) επί της γης ,

χατά των οφθαλμών αΰινΰ ε'πεχυ'θη ομίχλη , ονδι

νπέμεινεν επί πόλυ πόρρω που ανα^ρεφεσ^αι , αλλά

κατεναχτίον ήλθε τνΰ Αχιλλίως , το τμητικόν δόρυσεί-

ων, όμοιος φλογί • ο Άχιλλευς δε οτε εθεάσατο , ευ

θέως ανεπήδησε ,και καυχωμενος '/όγον έλεγε ■ Πλησίον

ίς-ϊν ό άνηρ ο ς μάλιστα τη (η;) εμην(ίίς) γε -\,υχην{ής)

ίκηλίδωσεν (ε'λυ'πησεν, χαθή•\,ατο), ος αοι τον αγαπητον

■ και τετιμημε'νον φίλον απίκτεινεν' ουδέ του λοιποΰ επ\

πολύ φοβηθείημεν αν αλλήλους κατά τάς διαστάσεις

ΐοΰ πολέμου (τά διαβήματα τά μεταζυ των στάσεων) ■

Είπε• και δεινως ύποβλε\άμενος έλεγε προ; τον εν-

δοζότατον'Έκτορα' Πλησίον ελθ'ί ,'όπως αν τάχιον κα-

ταλάβνς τά πέρατα του θανάτου . Προς τούτον δε ου

φοβηθείς εϊπεν ό συνεχώς την περικίφαλαί χ» κινων

"Εκτωρ -ΤΩ ΰι£ του Πηλέ ως, μή με δη ρημασιν ωσπίρ

νήπιον κάΊ άφρονα 'ίλπ/ζε ίκφοβήσειν , επειδή φ-ίνερως

ζπίςαμαι και εγω και λοιδί^φία^ . και τάς τταρα το πρέ

πον άπειλάς ειπείν έπϊταμαι δ* οτι συ μεν ανδρείος

νοι. ιν. 3
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■β5 Δ7χ£<τί, χειρότερος περ ίων, άπο &υμόν ϊλωμαι ^

Δουρ) βαλαν επειη και ε'μόν βέλος οζν πάρόιθεν.

ΤΗ ρα,και αμπεπαλων προϊει δόρυ, και το γ' Άθήνη

Π/ό/η Άχ/λλϋος πάλιν ετραπε χυδαλιμο/ο ,

*Ηκα μάλα \ύζασα ' το δ' α-\, )'χεθ'"Εχτορα δϊον ,

440 Αντοΰ δε προπάρο&ε ποδών πέσεν αυτάρ Άχ/λλεϋς

Έμμεμαίας επόρουσε , χαταχτάμεναι μενεαίνων ,

Χμερδαλέα ιάχων • τον «Γ εζήρπαζεν Απόλλων

'Ρεϊα μάλ\ ώστε θεός, ε'κάλυ-^ε δ' άρ' αέρι πολλγ .

Τρις μεν επ^ιτ επόρουσε ποδάρας δϊος Άχιλλευς

445 "Εγχεϊ χαλχείω, τρϊς ί' »'^ρα τΰ-\,ε βαθεΊαν

Άλλ' οτε ίνί τό τέταρτον επέστυτο δαίμανι 7τος,

Δεινά δ όμοχλήσας επεα πτερόεντα προσνιύδα "

Έξ αυ νυν ε ρίγες θάνατον , χυ'ον ντε τοι άγχι

"Ήλθε χαχόν νΰν αυτέ ο- ϊρΰσσατο Φοίβος Απόλλων^

4^0 νίΙι μέλλεις εύ'χεσθαι, ίων ϊς δοΰπον ακόντων

*Η θήν σ ε'ζανυω γε χαϊ ύστερον άντιβολήσας,

Ει που τις χαι 'ίμοιγε 5-εων επιτάρροΒός εστί•

Νΰ»1 αυ τους άλλους επιε'ισομαι , ο» χε χιχείω *

"Ως ειπών, Δρυ'οπ' ουτα χατ' αυχένα μέσσον α χοντι'

455 νΥίριπε δε προπάροιθε ποδών ■ ό δε τον μ%ν εασσε7

Δημοΰχον δε Φ/λντορ/δνιν νϋν τε μέγαν τε

Καγγόνυ δουρ) βαλων ηρΰχαχε• τον μεν έπειτα

Ου'τάζαν ζίφεϊ μεγάλω, εζαίνυτο δυμόν.

Αυτάρ ό Λαόγοιον και Δάρδανον, υϊε Βιαντος,

46ϋ 'Άμφω ΐφορμνθεις ε'ζ Ίππων ω σε χαμάζε ,

Ύόν μί ν δουρ) βαλων, τόν δε σχεδόν άορι τΰ-\.ας.

Ύρωα δ' Άλαστοριδην 4 μεν άντίος ίίλυθβ, γοΰνβ*»,
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ί7, εγώ αί πολλω ήττων σου ' αλλά ταύτα. μ£ν εν τοις

γόνασι ( τιι δυνάμει ) τα ν θέων κείνται , εάν σε χαίπερ

νττων υπάρχων , όμως άφε'λωμαι την \υχην τρωσας

τω δόρατί' επειδή κβ( το έμόν βέλο; όζύ χαί τμητιχόν

έτι* έμπροσθεν. Είπε δη, και ανασείσας αρηχε το

δόρυ , χα) τούτο γε ή Αθηνά πνου χαι ορυη άίρος,επ)

το έτερον μέρος του βνδόζου 'Αχιλλίως ετρε-^,έν, ο ε<?ί

το εναντίον, ησύχως κρέμα χούφον ποιήσασα (ε'ζανε-

μίσασα )' τούτο σε εις τούπίσω ηνίχθη προς το< ειδο-

ζότατον "Έχτορα , επ(οε δε έμπροσθεν των ποδών αυ

τού ' Άχιλλευςσ* ερρωμενος χαί προθύμουμένος εφώρ•

μηο-εν άποχτειναι ίρι<μένος ,χαταπληκτιχώς βοών του-

τον ^ άφείλετο 6 Απόλλων πάνυ ραδίως χαθάπερ θεός,

συνεχάλι\ε δε άε'ρι πολλω, χα) ομίχλη ως-ί μ» ορά-

σθαι ■ Τρις μεν ου ν έφώρμησεν ό ταχύπους ενδοζότα-

τος Αχιλλεύς σύν τω σιδηρω δόρατι * τρις δε 'ίτυ-^ί

τον βαθύν αέρα ■ άλλ όπην/χα δ» το τέταρτον ε'ρώρμη•

σεν όμοιος θεω, ροβερως βοησας, λόγους ταχείς Ιλεγεν

Έζε'ρνγες νυν πάλιν τον θάνατον , ω χν'ον , όντως που

εγγύς παρεγενετό σοι το δεινό ν , νυν δε σε εσωσεν ο

λάμπρος Άπόλ>ων, ωτινι ίοιχας εΰχεσθαι ερχόμενος

(ϊς τον χτύπον των δοράτων , ήγουν εις τον πολεμον- Όν

τως που χατεργασομαι σε, χα) μετά ταύτα συναντη-

σας , εΊ τις που των θέων χαμό! £57 βοηθός ' νυν δε τους

άλλους επιδιώκομαι , ον αν καταλάβω Ούτως ειπών

τογ Δρυοπαετρωσε χατά το μέσον του αυχε'νθ€δορατι,

χατίπεσε δ\ έμπροσθεν των ποδών- ούτοί δ£ τούτον

μεν χατελιπε, Δημούχον δε τον ύιόν του Φιλητορος τον

ευμεγέθη τε χα) γενναϊον τρώσας τ£ δόρατι χατά τθ

γονυ διεχωλυσε χα) χατεσχε ■ Τούτον μεν ουν πλήττων

ζίρει μεγάλω άφηρειτο την \υγήν ■ ούτος δε Ααόγονον

*αί Δάρδανον του ς υ ιούς του Βι^-ντος αυ,φοτερους ε'φορ-

μν\σας, εχ των 'ΐππων ω'θη'σας ερρΊ*\.εν επί την γϋν ,τόν

1*εν τρωσας τω δόρατι, τον δϊ πλν'ζας εχ του σύνεγγυς

τω ζι'φει. τον Τρώα δί τον ύιον τοΰ Άλάτορος } ό μεν
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Έϊπως ευ πεφ/ίοιτο , λαβαν , χαι ζαόν άφάνι,

Μ.»$ε χαταχτείναεν όμιλικιην ελεήιτας'

4<55 Νήπιος, οϋ$ε τό η<5μ, ο ου πάσεσθαι εμελλι* .

Ου γάρ τι γλυχΰθυμος ανηρ ην, οοί' άγανόφρων,

Άλλα. μαλ' ϊμμεμαως' 6 μεν νίπτετο χρίρεο~ι γουνών,

Ίέμενος λί<Γ<Γεσ-θ\ ο $ε φαα-γάνω ουτα χαθ' ήπαρ"

Εκ Η οι ήπαρ ολ/ιτθεν , άτάρ μέλαν αίμα κατ αυ'τον

42° Κόλπο» ε'νέπληο'εν , τον σε σκότος 'όσ-ο-ε κάλυψε,

Θυμοΰ ίευόμενον 6 $ε Μου'λιον ουτα παραο-τάς

Δουρ) κατ ους' έϊθαρ σε $ι ου ατός ν\λθ' ετέροι*

Αιχμή χαλχβίη' ο $' Άγήνορος υίαν 'Έχεχλον

Μεσ-ο-Υίν χαχχεφαλην ζ/φα ΰλατε χωπιίεντι •

1\Ί& ΤΙαν $' ύπεθερμάνθν ζίφος άίματί' τον $ε κατ ο<τ<τε

'Έλλαβε πορφυρεος θάνατος και μοίρα κραταιή•

Δευκαλίωνα $' επειθ', ι να τε ζυνέχουοΊ τένοντες

Αγκώνας, τίΙ τον γε φίλτας $ια χάρος επειρεν

ΑΙχμϋ χαλκε\ν\• ό Η μιν μένε χ&ίρα βαρυνθεις,

48θ ΐΐρόσ-θ όρόων θάνατον 6 $"ε φαο-γάνω αυχένα θείνας,

ΤμΆ' αύτγ πα'ληχι χαρά βάλε , μυελός αυτ*

Σφον§υλί'ων εκπαλθ' • ό £' έπ) χθοή κίΐτο τανυιτθείς'

Αυταρ ό βϋ ρ" ιέναι μετ άμΰμονα ΤΙθίρεω υιό»,

'Ρ/γμον , ος εκ Θρ>'κας έριβωλαχος εΐλνλουθεί •

485 Τον βάλε μέο-σον άχοντι, πάγη $' εν πνευμόνι χαλχός'

"Ηριπε ί ε'ξ όχέων ό <Γ 'Αραϊθοον θεράποντα,

*Α,|, ί ππους στρέ•\,αιτα , μετάφρενον όζέϊ 3ουρ)

Νυζ, από ί' άρματος ω<τε• κνκηθηιταν Η οι Ίπποι•

Ώς ί αναμαιμάει βαθέ άγχεα θε<τπιο*άες πΰρ

49° θυρεός άζαλέοιο, βαθάχ $ϊ χοίίβτοΗ ιί'λ» ,
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εναντίον παρεγε'νετο, των γονάτων , ε"πως αυτού φεί-

ψαιτο , είληφώς, και ζώντα εάσειε , μηδέ άποκτείνειεν

ην όμοια» ηλικία» οίκτείρας• 6 μωρός και ανόητος, ου

δέ τούτο ηπίςατο , οτι ουκ $μέλλε πειθεσθαι , ου γάρ

τι ην άνηρ προσηνήςτε (άνειμένος τ» •\νχγ) και εύκο

λος , ουδέ πράος , άλλα πάνυ ενθουσιώ ν {ιταμός) • ό μεν

γαρ ηπτετο τοις χερσί των γονάτων, εφιέμένος ίκετεύ-

ται, ούτος οε τω ζι'ψει επληζε κατά το ήπαρ , β?ί-

πεσε δε τό ίιπαρ αύτου , ά/ μα δε μελά» τον εαυτού

χόλπον κατενίπλησε , τούτον δέ σκότος κατ οφθαλμούς

περιεκάλυ\ε \υχης τερισχόμενον ούτος δέ τόν Μόλ/ον

'ίτρωσε παραγαόμειος δόρατι κατά το ους, ευ'θε'ως δε

ίιά τον ώτός διήλθε του έτερου η σιδηρά επιδορατίς .

αύτόςδέ'Ύ.χεκλον τόν ύιόν τ» Άγήιορος επληζετώ ξί-

φει κατά το μέσον της κεφαλής, παν δε το ζι'φος

λιαρόν γέγονε τω αϊμάτι , τούτον οε κατ οφθαλμούς

ίλαβεν 6 μέλας θάνατος , και ή ισχυρά μοίρα ■ τόν

Δευκαλίωνα οε μετά ταύτα•, οπού συνδούσιν αϊ απο

νευρώσεις των μυών του αγκώνος, βνταύθα αυτόν δια

της αγαπητή ς χειρός διωβίλισενη σιδηρά έπιδορατίς,

ούπςδε παράμενεν αυτόν βεβαρυμένος την χείρα, έμ

προσθεν ορών τόν θάνατον • οδε ζίφει τόν τράχηλον πλή-

ζας , πόρρω συν τίί περικεφαλαία την κεφαλήν ερρι-\.εν,

ό μυελός δβ τών σφονδύλων ΐιεπεσεν, ούτυς δέ κατά

γης εκείτο ΐκτεταμίνος. Αυτός δέ ώρμησε πορεύεσθαι

βπι τον άμώμητον ύιόν του Πείρου τόν 'Ρίγμον , όστις

έκτης Θράκης της εύγείου αφίκετο, τούτον 'ίτρωσε κα

τά το μέσον τω δορατι, ένεπάγη δε εις τόν πνεύμονα

ό σίδηρος, κατέπεσε δέ εκ τού όγήματος • ούτος δέ Ά-

ρηίθεον τόν θεράποντα στρε-\,-Λτα εις τούπισω τους Ίπ

πους κατά το μεταφρενον δόρατι όζει έτρωσε, χατε'ρρι-

•ψί δι από τού δίφρου , εταράχθησα* δε οι ίπποι ■ ώσ-

περ δε ενθουσιά το θεσπίσιως καιόμενον πύρ κατά τά

βαθεα κοίλα του καταζήρου ορούς , τά μεγάλα δϊ- και

πυκνά ίέ'^ρα χαιΌνται , κ.α\ πάντοτε ταράσσων ό άνε-
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Πα'/τνι τε χθονίων άνεμος φλόγα αλυφάζα'

Λί2ς ογε πάντγ βυνε <τυν εγχει , δαι'αονι ^τος ,

Κτεινομένους ε (ρίπων , ρεε $ α'ιματι γαία μέλαινα.

'Ω,ς $ 'ότε τις ζενζρ βόας αντένας ευρύμετά!πους ,

49^ Τρ/βε μεναι κρι λευκοί• ίϋτροχάλω εν α/ ωγ ,

"Ρίμψα τε λε'πτ εγϊ νοντο βοών υπό πό<Γ<τ' εριμυκαν

ΛΩ.ς υπ 'Αχ/λλϋος μεγάθυμου μω»υχες 'ΐπποι

Χτεϊβον όμοΰ νεκυάς τε και ά<τπί$ας• α'ιματι $' αζαν

Ν ίρθεν άπας πεπάλαχτο, και αντυγες αϊ περί ί/Ίρρορ,

ΛΑς αρ' αρ 'ιππείων όπλίων ραθάμ/γγες ε βάλλον ,

Α/'τ' απ επκτατώτρων 6 ίε '/ετο χΰδος άρειτθαι

Πυλί/^κί, λυ'θρφ δ£ παλοίιπτετο χείρας αάπτους•
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(ιος τ«ν φλόγα ίλαυ'νει. ούτως αυτός πάντοτε άρμα,

ενθουσιωδώς συν τω δόρατι , όμοιος θίω , ιούς αναι

ρούμενους επιδιωκων , περιερρε7το δε αϊματι » μέ

λαινα, γϋ ■ ωσπίρ ίβ ονχν τ/ς συνδιάσνι βοΰς αρρε-

νας πλατέα νχ μέτωπα έχοντας τρίβειν κριθών λευ-

χ» ν εν τϊ\ ευ'κύκλω άλω, ραδίως {ταχέως) λεπτά ε-

γενοντο υπό των ποδών των μεγαλόφωνων βοών .ου-

τ&ς υπο του μεγαλόψυχου Άχιλλε'ως οί μονώνυχες

ίπποι επατουν όμοΰ τους τε νεκρούς και της άσπ'ι-

ο ας , α/ μάτι δϊ το δια των τροχών διϋκον ζυ'λον κά

τωθεν άπαν εμολΰν^η , κα) αϊ περί τον δ/αρον περι-

φερε/αι, ας ο» αι εκ των ονύχων των ίππων στα

γόνες ερραινον, και αϊ από των επικείμενων τοΊς τρο

χοίς σιδήρων • ούτος δε έφίετο δο'ξαν λαβεϊν ό υιός

πΰ ΤΙΐήλίως, αϊματι δε ϊ\υγμίνω εμολΰνετο τάς φτ-

βεράς και απροσπέλαστους χεϊρας .
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ΙΛΙΑΔΟΣ

ΡΑ-ί-Ώ,ΔίΑ Φ.

Αλλ' ότί σ*Η ττορον 'ίζον (ϋρρε7ος ποτααο"»

Έίνθου δίΐνίϊτος, ο ν αθάνατος τεχετο Ζευς,

"Έΐ'θα ί/ατμιίζας , τους μεν πε$/ονδ' εδιωχε

Προς 7τολ/ν, φπερ οι άλλοι άτυζόμενοι φοβεοντο ,

5 'Ήματι τω προτερφ , οτ' εμχίνετο φχίίιμος "Εχταρ ■

Τίϊ ρ" ο" >>ε προχεοντο πεφυζότες- «'ί'ρα (Γ'Ήρ»

ΤΙιτνα ττρόσ^ε βαθέϊα», ερυχεμεν ήμ/ιτεες 3ε

Ες ποταμον (ΐλεΰντο βαθΰρροον , άργυρο^Ίνκν •

Εν ί' ί 7τε<τον μεγάλοα ττατάγω ■ βράχε ί' «ότα ρεεθρα ,

10 Ό^θαβ ί α'μρ< 57•£ρ< μεγάλ' '/'αιχορ οι ί' άλαλϊΐτφ

'Έννεον ε'νθχ χχι ιίθα , έλκτσόμενοι χατά δίνας ■

Ώς σ οσ ϋ7«< ριπίς πυρός άχρίίες νερεθονται

Φευγεμενχζ ποτχμόνδε , το ίε ρλέγει άχααατοι πυρ

Ορμενζί έξχίφνϊΐς , τχι ίε πτωσ-ιτουοη χα& ύ'$αρ•
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ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΟΣ

ΡΑ*Χ2,,ΔΙΛΣ Φ

ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΪ.

ΧΛ,λλ' όπννίχα ί« άφίχοντο είς τον πόρο» του χαλάς

ρέοντος ποταμού Έάνθου του περιφερϋ ρεύματα 'έ•χον-

πς , ον εγένννιτεν ο αθάνατος Τ,εύς , ενταύθα διελων

τους μϊν εις το πεδίον εδίωχε προς την πάλιν , Όπου

{ενθα)οί άλλοι ταραττόμενοι ερευγον τγ πρότερα »'-

μέρα, Υΐνικχ ίνθουαηωδως εμάχετο ο λαμπρός Έχτωρ -

ενταύθα, (εχεϊο-ε) δη ούτοι γε δειλιαίιτες αλλεπάλλη

λοι εφευγον, άερα δέ » "Ηρα ε'ξέτεινεν χαά χατεχεεν

έμπροσθεν βαθύν , ώστε διαχωλύειν χαι χατέχειν αυ

τούς- οι ϊι μ!σεις δ£ εις τον βαθία ρεύματα ϊχοηχ

ποταμόν (τνωθοΰντΌ τον λευχάς συστροφάς ποιου ντα,,

ενεπεσον δε εις αυτόν συν μεγάλν \όφφ , ηχούν δε

τα μεγάλα ρεύματα, τη πιριζ δε κρημνώδη του πότα

μου μεγαλως περιε\όρουν , ούτοι δε σύν θορυβώ ωρ-

μων τηδε χαχείσε συστρερόμενοι χατά τα ρεύματα ■

ωσπερ δε 'ότε ύπό πυρός ορμής αϊ ακρίδες ερεθίζον

ται φεύγίΐν εις τον ποταμο\ , τούτο δε καίει το άχα-

ταττονητον πυρ, έγειρόμενον αιφνιδίως, αί δε φοβού

μενοι φεύγουσιν εις το ύδωρ ■ ούτως ύπό τοΰ Άχ/λ
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ΐ5 *Ως υττ' ΆχιλλΧος Ή,άνθου βαθυδινήεντος

ΤΙλΧτο ροος κελάδων ε'πιμ)ζ Ίππων τε και άντρων

Αϋταρ 6 Διογένης δόρυ μέι> λίπεν αυτού επ' όχθϊΐ>

Κεκλιμένο" μυρίκγο-ιν • 6 δ' εο-θορε , δαίμονι Ίατος-)

Φάο-γανον οϊονίχων , κακά δε ρρεο~\ μήδετο εργα'

*0 Τΰπτε δ' έπ/ττροράδκν ■ των δε στόνος ωρνντ' άεικης

Αορι θεινομενων , ερυθαχνετο α αϊμάτι ύδωρ ■

' Ω,ς δ' υπό δελφίνος μεγακη'τεος ΐχθυ'ες άλλοι

Φευ'γοντες , πιμπλάο•ι μυχούς λιμένος εύορμου,

Δειδιότες- μάλα γαίρ τε κατεσθίει , ο ν κε λάβν\ο~ιν

ϊ5 "Ως 'ΐρηες ποταμοίο κατά δεινοϊο ρίεθρα

ΪΙτωοτον υπό κρημνούς ' 6 δ' βπε) κάμε χείρας εναίρων,

Ζωους εκ ποταμοίο δυωδεκχ λβζατο κούρους ,

ΤΙοιν»ν ΤΙατρόκλοιο Μβνοιτιαδαο θανόντος '

Τους εζϋγε θυ'ρχζί τεθηπότας, ηυτε νεβρου'ς'

3ο Δμ<γ6 δ' οπ!ο~τω χείρας εύτμήτοισιν ΐμάτ/}

Τους αυ'τοι φορίετκον επι στρεπτοϊσ-ι χιτωοΊ '

Αωκε δ' εταίρο/<τινί κατάγειν κοίλας επι νηας'

Αύτάρ 6 ά\ επο'ρου<τε) κατακτάμεναι μενεαινων^

'Ένθ' υίεϊ Τίριάμοιο συνήντετο Δαρδαν/δαο }

35 Εκ ποταμού φευ'γοντι , Αυκαονι• τον ρα ποτ αυτός

*Ηγε , λαβών εκ πατρός άλωϋς ουκ έθελοντα ,

Έννυ'χιος προμόλων 6 δ' εριννεόν ο'ξε'ϊ χαλκω

Τάμνε νέους ορπακας, 'ίν άρματος άντυγες εΐεν •

Τω δ' άρ' άνωιστον κακόν ΰλυθε διος Άχιλλευ'ς '

4ο Και τότε μεν μιν ΑΧμνον ε'υ'κτιμενην επερατσ-εγ

Νηνιτιν άγων άτάρ υιός Ίϊίτονος ωνον έδωκε .

Κε/θιν δ; ζεϊνός μιν ελΰτατο , πολλά δ' ίδωκϊνΊ
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"λίωςό του Ξανθού ιτΰ βαθιά ρεύματα έχοντος ρους

έπληρωθ» ο πολύνιχος, άναμίζ άνδρων τε και ίππων•

ούτος δε ο εκ του Διός καταγόμενος το μεν δόρυ κατ-

ίλιπεν αυτόθι παρά τό χείλος του ποταμού , άνα-

χεκλιμε'νον χα) προσερηρεισμένον ταϊς μυρίναις, αυτός

$£ .ΐϊσεπιίδνισεν όμοιος θεω το ζιφος μόνον κατέχων,

δεινά δ£ 'ίργα κατά διάνοιαν έβο^λευετο , έπληττε δε

συ<εστραμμίνας μνιδε'να τόπον παραλιμπάνων , τούτων

δε δεινός και χαλεπός στεναγμός ηγε/ρετο τυπτομε-

νων χαα αναιρουμένων τω ζιφει, ερυθρό» δε άπετελεϊ-

το το ύδωρ υπό του αίματος ■ ώσπερ δε ύπο δελφί

νος μεγάλου οι άλλοι ίχθύες φεύγοντες πλτήροϋσι τάς

καταδύσεις του επίκαιρου λιμίνος φοβούμενοι, πάνυ

γαρ κατατρώγει ον αν λαβγ,• ούτως οι Τρωίς κατά

τά ρεύματα του φοβερού ( μεγάλου θαυμαστού ) πο

ταμού περί φόβοι έγίνοντο υπό τάςέπικρεμαμενας οχ-

θας το7ς ϋδασιν ούτος δε επειδή Υιδυνάττασε τας χεί

ρας άποκτε'νων, δώδεκα νέους ζώντας εκ του ποτα

μού έπελέζατο τιμωρία» καά ά'Τεκτισιν Πατρόκλου

του υιού τύ Μενοιτίου αποθανόντος" τούτους εζαγαγεν

εζω έπτοημίιους καθαπερ γεννήματα ε'λάφων , εδϊΐσε

δι εις του πίσω τάς χε7ρας λωροις καλώς κεκομμε-

νοις , ους αυτοί γε εφερον εν το7ς άλυσιδωτοις χι-

τωσιν , έδωκε δε τοις φίλοις κατάγειν επί τάς βα-

6ε!ας ναύς' ούτος δε αύθις έφωρμνσεν άποκτείναι

προθύμουμειος' τϊΐνικαύτασννήιτιιο'ε τω υ ιφ του Πρι

άμου του εκ του Δαρδάνου καταγόμενου φευγοντι ε'κ

του ποταμού , τω Λυχαονι, 'όν δκ'ποτε αυτός λαβών

νιγεν εκ τϋς δειδροφορου γνίς τού πατρός, μη βουλό-

μενον , νυ'κτωρ έπελθων , ούτος δε σιδήρω όζει συκϋς

άγριας κλάδους νε'ονςϊχοπτεν ,ϊνα ώο~ι περιφέρειαιτοΰ

άρματος" τούτω δ άρα άιεπιλόγιστον δεινόν επήλθαν

ο ενδοξότατος Αχιλλεύς, και τόη μεν αυτόν έπε ρασεν

εις την καλώς οίχαμένην Ανίμνον , άγων εν τα~ις ναυσϊν

ό υιός δε του Ιάσονος τιμήν χα) λυ'τρον αυτού εδωκεν ,

ΐκεϊθεν δε ό ζε'νος αυτόν ελευθέρωσε , πολλά δε> 'ίδωχίν
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"ΐμβριος Ήετίων, πίμ\εν δ' ίς δίαν Άρ/σβην

"Ένθεν ύπεχπρορυγων , πατρωϊον 'ίχετο δώμα•

4& "Ενδεχα δ' νίματα θυμόν ιτβ'ρπίτο οϊσι ρ/λο/σιν,

Ελΰων »κ Λήμνοιο • δυαιδεκάτίΐ δέ μ/ν αυτις

Χερ<τ)ν Άχιλνΐος θεός εμβαλεν , ο ς μ/ν έμελλε

Ώ.ίμ•\,Θίν ΐΊς Ά'ϊδαο , και ουκ έθελοντα νίεσθαι .

Τον δ ως ουν βνόνισε ποδάρχης 31ος 'Α.χιλλεΰς

5θ Τυμνόν άτερ χόρυθός τε χαι ασπίδας , οϋδ' ϊχεν εγχος,

'ΑΤ^α τίχ μεν ρ" άπο πάντα χαμοί βάλε' τείρε γαρ ίδρως

Φεΰγοντ εχ πόταμου, χάματος δ' ύπό γοΰνατ' εδάμνα'

Όχθήσας δ' άρα είπε προς §ν μεγαλ^τορα θυμόν

ίϊ πόποί) η μίγα θαΰμα τόδ όρθαλμοΐσιν όρωμαι '

Α5 ΤΗ μάλα δ*{ Τρ^ίς μεγαλα'τορες , οΰσπερ επερνον ,

Αν τ/ς άναστνισ■ονται υπό ζόφου ηερόεντος •

Οίον δη χαϊ Ό'δ' «Λθε , ρυγων υπό ννιλεες %μαρ ,

Λίίμνον ες 'ηγαθενν πεπερημίνος • ου'δέ μιν ε'σ-χε

Τΐόντος αλός πολιϋς, 'ό πόλεις άεχοντας ιρυχα•

6ο Άλλ' άγε δη χα/ δουρός άχωχΰς νμετέροιο

Γευσετχι, ορρα 'ίδωμαι εν) ρρεο~\ν , ήδε δαείω,

*Η άρ' όμως χαι χεϊθεν ελεΰσεται , « μιν ϊρυ'ξει

Γ» ρνσ•/ζοος} ή'τε χατά χρατερόν περ ερΰχει •

*Ω.ς ωρμαινε μίνων • ο δί οι σχεδόν ήλθε τεθαπως,

65 Γουνών α-^ασθαι μεμχως' περ) δ' «θελε 5υμω

'Εχφνγίειν θάνατον τε χαχόν χαι χΰρα μέλαιναν

*Ητοι ό μεν δόρυ μαχρόν άνεσχετο διος Αχιλλέας,

Ον'πζμεναι μεμαω'ς' ό δ' ΰπίδραμε χαι λάβε γοΰν/ο»

Κιλφαζ' ί>λε"' ^ *Ρ νττ\ρ νώτου εν) γα'ιγ

10 "Έηγτη ) ιεμεν* χροός άμμενχι άνδρομίοιο .
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• εκ τηςΊμβρου Ήίτ/βν, έπεμψε δέ είς την ινδοζι-

τατην Άαίτβην • εκείθεν ϊκφνγων άφι'κετο ε/ς τον πα-

τρικον οίκον , ένδεκα δε ημέρας εύφραίνετο κατά ψυ-

χην,τοίς εαυτού φίλο/ς και οίκείοις, παραγενόμενος

εκ. της Αήμνου, τγ δωδεκάτγ δε αυτόν πάλιν ό θεός

βνεβαλεν εις τάς χείρας του Αχιλλέας , όστις αυτό»

έμελλε πεμψειν εις"Αώου και μη βουλόμενον πορευ'ε-

ο~θαι • τούτον δ ού ν ως ίθεάσατο ό ταχύπους ενδοξό

τατος Αχ/λλευς άοπλον άνευ κράνους τε και ασπί

δας, ουδ είχε δόρυ > άλλα ταύτα μεν άπαντα άπε-

βαλετο κατά γης, κατεπόνα γαρ αυτόν ό ίδρως φίύ-

γοντα εκ του ποταμού , ό κόπος δέ τα γόνατα εδά-

μαζεν , άγανακτήσας δε είπε προς τ» ν ΐαυτοΰ με-

γαλοφρονα ψυχ»ν Φευ φεΰ, όντως μέγα θαύμα τοϋτο

θεωμαι τοις οφθαλμοί ς , όντως δη πάνυ οι μεγαλό

ψυχοι Ύρφίς, ους γε άπεκτεινα, αύθις έγερθήοΌνται

εκ τοΰ σκοτεινού ζόφου του α,δου , καθάπίρ δη και

•υτοςαφίχετο ί'χφυγων την άνηλεη και χαλεπών ημι"

ραν απαχθείς εις την Αημνον τη*ν άγαν θεία», ούδε

διεχωλυσε και κατε'σχεν αυτόν ό πόντος της λευκής

ναλασσης , 'ός πολλούς άκοντας %ατεχει . άλλα δ$

και της του ημέτερου δόρατος όζύτητος γεύσεται,οπως

θεάσωμαι κατά ο/άνοια» και μάθω, η δη ομοίως κάκ&ί-

9εν αφίξεται , » κωλύσει και καθε'ζει αυτόν η τα

προς ζωην φύουσα γη , ηγε και τον κραταιόν τ* κοκ

ισχυρόν κωλύει τε καΐ κατέχει. Ούτω διελογίζε•

το μένων ούτος σε εγγύς παρεγενετο αύτου εκπε-

πληγμενος άψα<τ&αι των γονάτων αύτου προθύμου•

μένος , πάνυ δε ε'βούλετο κατά ψυχην εκφυγείν τον π

χαλεπόν θάνατον, και την σκοτανην μοίραν. ό μεν

°"\ τ° Ρ&ϊψον 2°ρυ άνίσχεν ό ενδοξότατος Άχιλ-

λευς τρωσαι προθύμουμένος, ούτος δε ύπε'δραμί και

έλάβετο των γονάτων κλιθείς , το δόρυ δε υπεράνω

νων νώτων ενεχθίν «'$ την γη* ενεπάγη ϊφιεμίνον

γευο-αο•9»ι (τάματος άνδρικ•• . $υτ»ς δί τ,η έτεροι
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Αυτάρ 6 τυι ετάργι μεν ίλων ΐΧΧίσσετο γου'νων ,

Τμ ^' έτερν\ εχεν εγχος άχαχμένον , οϋσε μεθ/α '

Και μιν λ/σαόμενο; 'έπεα πτερο'εντα προσνυ'σα '

Γανκμαί σ, Άχιλευ συ αε μ αΐσεο, χαι μ έλίνισον

Ί& Άιτι τοι εϊίμ' ίχέταο , οιοτρερες, αιαοίοιο .

Παρ γαρ σοι προότω πασάμν\ν Αημν'τερος άχτια ν ,

'Ήματι τφ , οτε μ ή λες ευκτιμέννι ει• άλαγ ,

Και μ επερασσας, όίνευθεν άγων πατρόί τε φίλα» τε,

Αϋμνον ες Ϋγαθίην • εχατόμβοιον Η τοι νλφον '

8θ Νι/ν ϋ λυ'μνιν τρ)ς τόσσα -πόρων • α'ως οί μοι εστίν

"Ησε συωαεχάτίΐ , οτ' ίς'Ιλιον (ίληλουθα ,

Πολλά παθών • νυν αυ με τένις εν χερσ'ιν ί$νκε

Μο/ρ' ολον' ■ μίλ>ω που άπάχ$εσ&αι Δ/ι πατρ),

"θς με σο) αυτις εαωχε• μινυνθάαιον οέ με μητηρ

85 Γανατο Ααοθόη^ $ιγάτγιρ'Άλταο γέροντος,

Αλτεω^ος Αελίγεσσι φιλοπτολεμοισιν ανασσει ,

ΪΙιΙοασον αϊπιίεσσαν εχοβν , υπο "Σ,ατνιόεντι •

Ύοΰ ο' εχε θυγατέρα Πρ/αμος , πολλάς σε χαι αλλάς

Ύϋσοε §υ'ω γειο'μεσθα, συ ο α/^φω ααροτομνισεις'

ρο *Ητοι τον πρωτοισι μετά πρνλέεσσι οάμασσας ,

Άντ/θεον ΤΙολΰοωρον , έπει βά>ες όζει οουρί'

Νυν &ε οά ε'νθάϋί μοι κακόν εσσετχι ου γαρ οϊω

Σας χώρας φευζεσθαι, ε'πεί ρ" επέλασσά γε σαιμων .

"Αλλο ϋ τοι ερέω , συ ο' ει) φρεσι βάλλεο σγσι ■

ρ5 Μκ' με χτεΐν\ εππ ου χ όμογχστριος'Εκτορός αμι^

Ος τοι ετχϊρον επερνεν ει νιε α τε , χρατερόν τε-

"Ώ.ς αρα μιν Πριάμοιο προσηΰδα φαίοιαος νιοςί

Αισσο'μειος επεεσσ/ν αμείλικτον ο' απ άκουσε"
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*ε/ρ\,• •;•,•.•*/• ν ••/•; ν '•'»'€*•/ *

κατείχε ιό η'χονημένον δόρυ, οϋδε άφίη, χα) ικέτευαν

αυτόν λόγους ταχείς έλεγε ' Δέομαι σου , &> Αχιλ-

λευ , συ δε με αίδου , κα/ με ο'ίχτειρον , /σ•0£ /«τι»

αίδου ς άζίω υπάρχω σοι , ω ενδοξότατη τεθραμμέ-

νε , 3-αραν <το/ 9"^ πράτω 'εφαγον τόν της Δήμητρας

άρτον τυι ν μέρα εχείννι , ηνίχα με (λαβες εν τίϊ κα

λώς οικουμένη δενσροφόρω γνι, και με επέρασας άπα-

γων πόρρω του τε πατρός χα) των συγγενών χα)

φίλων , εις την Λημνον την άγαν θείον, εχατόν δέ

σοι νομίσματα εδρον, νυν δ' αν λυθείην τρις τοσαυ-

τα διδοΰς' ήμερα δέ μοι υπάρχει η δε δωδέκατη, αφ

ού εις το 'Ίλιον αφικόμην πολλά ίανα πεπονθως , νυν

8ε με εν τοις σαΐς χερσίν εθηκεν ή όλεθρ/α μοίρα,

εοιχα δήπου μισητός είναι τω Δίι' τω πατρί , όστις

με πάλιν σοι παρέδωκεν , όλιγοχρόνιον δέ με η μή-

τηρ ε'τεκεν Λαοθόη η θυγάτηρ του γέροντος 'Άλτον ,

τοΰ'Άλτου, ός των φιλοπόλεμων Αελέγων βασιλίυ'ει,

την υ•\ηλην Πηδασον οίκων παρά τον Χατνιοέντα

ποταμόν . τούτου δη τιίν θυγατέρα εσχεν ό Πρίαμος,

πολλάς δε χαι άλλας, εχ ταύτης δ\ δύο εγενόμεθα,

συ δ' αμφότερους άπαυχενίσεις χαι άποχτίνείς- τον

μεν γαρ ϊν τοις πρώτοις πεζοϊς άνίίλες τον ίσόθεον

Πολύδωρον , επειδή ετρωσας δόρατι όΡεΐ' νυν) δε εν

ταύθα εμοί τό δεινό ν έ'σται , ου γαρ απολαμβάνω

δυνη'σεσθαι φυγείν τάς σάς χείρας , επειδή προσεπή-

γαγεν ό θεός ■ άλλο δέ σοι λέζω , σύ δε ϊμβαλε αυ

τό εν τη σγ διάνοια, μη με άποκτείνης) επειδή ουκ

ειμί όμομήτριος του "Εχτορος , όστις σοι τον φίλον

άπέχτεινί τον προσηνή τε και ίσγυρόν ■ Ούτω δη (•

Λέγε προς αυτόν ο λάμπρος υιός τον Πρίαμου ικ$-

τευων λόγοις' σκληράν δε χαί άπηνη φωνών άντήχου-

σ$ν: .0. μωρέ χαί ανόητε, μή μοι λύτρα σύμαιν*Λ
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Ννπιε, μα μοι άποινα πιφάυσ-χιο , μνιδ άγο'ρευΒ'

100 Πριν μεν γάρ Ώ,άτροχλον ε'πιτπειν α'/Ίταμον »μαρ ,

Τόφρα τι μοι πεφιδέσθαι ει) φρεσι φίλτερον ηεν

"Τρωών, χα) πολλούς ζώου ς ελον , νδ έπέρασσα'

Νι;ν δ ουκ ε<τθ\ όστις θάνατον φΰγγ, ο ν χε θεός γ$

Ιλίον προπάροιθεν εμγς εν χερο•) βάλγνι

1θ5 "Συμπάντων Τρώω)»», περί <Γ αΰ ΤΙριάμοιο γε παίδων•

Άλλα, φίλος, Θάνε χαί τΰ' τίν ολοφυ'ρεχι αυτωζ'}

Κάτθανε χαί Πάτροκλος, όπερ <τέο πολλόν άμήνων'

Ουχ όράας, οίος :ιάγω , καλός τε, μέγας τε ,

Πατρός ί' είμ άγαθοίο, θεά δέ αε γήνατο μήταρ '

110 Άλλ' επίτοι χαμοί θάνατος χαί μοίρα χραταχν

ΕοΌ-εται , » ΗΛ»ς, » σ«λ»», « μέσον νμαρ

Όπποτε τις χαί $μ£ο άργ εκ θυμον εληταί,

*Η ογε δονρί βάλω ν , « άπο νευργφιν οιστψ .

ΛΩς φατο ' του δ αυτού λυ'το γουνατα χαι φιλον «τορ.

Ιΐ5 "Έγχος μεν ρ" άφέηκεν , ο <Γ ί'ζίτο χί•/ρε πετασσας

'Α,μφοτέρας-Άχιλευς δε ι ρυο~ο~άμένος ζίφος οζύ

Τΰ•\,ε κατά χλαίδα παρ αυχένα" πάν δε οι ϊι<γ»

Αυ ζίρος άμφϊίχες • ό δ' αρα πρηνίΐς επί γα/γ

Κεΐτο τχθ&ίς' ϊκ δ' α} μα μελαν ρέε , δεν ε δ£ γαία».

Ί2θ Τον δ' Άχ/λεύς ποταμόιδε, λαβών ποδός, Υιχε φέρεα-θάΐ)

Και οι επευχόμένος ε'πεα πτεροειτ άγόρενεν

ΈνταυθοΊ νυν κείνο μετ ίχθυ'σιν, οι σ ωτέΐλϋς

Α/μ' άπολιχμνσονται ακ^δέες- ουδέ <τε μν'τηρ

Ένθεμέν» λεχέενσι γοήσεται• άλλα Σκάμανδρος

1±5 θ'ί<τει δινήεις είσ-ω άλας ευρέα χόλπον-

θρωο~χ»ν τις κατά κΰμα μέλαιναν φρίχ ΰπχίζ&
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μηδέ λε'γί, πριν μέν γάρ τον ΤΙατροχλον χαταλα-

βειν (πληρώ σαι) την ε'ιμαραίνην ημέρα», τότε μοι φι-

λιχώτερόν τι ην ε ν τη διάνοια φείδεσθαι των Τρ^ων,

και πολλούς ζώντας ελαβον χα! επίρασα ■ νυνι δι

ου χ 'ίστιν 'ός αν ιόν θάνατον εκφύγοι, ον αν ό θεός

έμπροσθεν τοΰ Ιλίου έμβάλγ εις τας εμάς χείρας

από παιτων των Ύρωων , μάλιστα δε άπο των υιών

τοΰ Πριάμου ■ Άλλ' , ω φίλε , απόθανε χαι συ • τι

δη ούτως όδύρη ; απέθανε χαι ό ΐΐάτροχλος•, ό'ς γ£

σοΰ χρε'σσων χατά πολυ' ' ούχ οράς οίος χα) εγω

(ν'ειδης τε χάι εΰμεγε'θης , πατρός δε ειμί αγαθού ,

μήτηρ δί με θεά ετεχεν • άλλ' έ'πεστι (ιπϊ σοι) χα

μοί θάνατος χα2 μοίρα ισχυρά ε'σται η πρωΐ' , η

δειλγ ο\ία, η μίσον ημέρας, ήη'χα τις χαί ε'μοΟ

Ην •\,νχην αφε'λητχι βλάβνι, η δόρατι τρώσας ουτος}

« βε'λει από νεύρα ς. Ούτως είπε- τούτου δε αυτόθι

διελύθηση» τά γόνατα , χαί ή αγαπητή •\υχή Το

δόρυ μεν ου ν αφηκεν , αυτός δ^ εκάθισε ταί χείρας

αράς άμφοτερας' ο Αχιλλίύς 9* σπασάμένος τό όζύ

ξίφος, έπληξε χατά την κατακλείδα παρά τον τρά-

χηλον, πάν σε αυτού εντός εισήλθε τό δίστομον ξί

φος• ούτος δε χατά πρόσωπον επί τρ γνι πεσών ε-

χειτο ϊχτεταμίνος , εζεχείτο δε τό μελαν αϊ μα, διέ-

βρέχε δε την γην , τούτον δε ό Άχιλλεύς ερρι^ΒΡ

από τού ποδός είς ην ποταμόν ώστε φερεσθαι , και

χαυχόμενος ΐπ' αύτω λόγους ταχείς έλεγε- Κείσο

νύν ενταύθα εν τοις ίχθύσιν , ο'ί σου τό της πληγής

αίμα άπολειζουσι μηδενός χηδόαενοι , ουδε' σε ή μη-

τηρ θεμε'νη εν τγ στρωμνη χλαύσεται , άλλα ό Σκά

μανδρος ό συστροράς ρευμάτων ποιων άποίσει εις τον

πλατύν χολπον της θαλάσσης , χαι τις εφαλλομενος

υπό την θάλασσαν (χολυμβων υπό ιό χύμα),ύφωρ-

μητει επί την μέλαιναν ψρίχα , ήτοι τό επανεστηκο,ς

της θαλάσσης , επιπολη ς , ιχθύς , ο ς αν φάγγ τό τοΰ

Τοί. ιν. 4
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Ιχθύς > ος κε φάγΥιο•ι Άυχάονος άργετα ίημόν .

Φθ•ί/ρεσ-θ•', άσόκεν άττυ κ/χείομεν Ιλίου ίρΧς ,

'Ύμεϊς μεν φευ'γοντες , ε'γα> $' οπιθεν κερά'/ζων'

ΐ3θ Ου'δ' ύμίν ποταμός περ ευρροος άργυροδινης

Άρκί<τει , ω $» δηθά πόλεις ίερευ'ετε ταύρους ,

Ζωούς $' εν $ίννισ•ι καθίετε μωνυχας Ίππους .

Άλλα και &>ς όλεεα-θε κακοί/ μόρον , είσόκε πάντες

Τίτετε ΤΙατρο' κλοιό ροιον, και λοιπόν Αχαιών ,

ΐ35 Ους επί νηυσ•) θογσιν ε'πέφνετε , νότφιν ίμείο •

*£ΐς αρ' εφίή' Ποταμός $ε γολωσατο κηρόθι μάλλον

"Ω,ρμρεν $' ανά &υμόν , όπως παΰ<τειε πο'νοιο

Αίον Άχιλϋα , Τρώεα-σι ί£ λοιγόν άλάλκοι.

Τόφρα $ε ΤΙνλάος υιός , έχων δολιχόιτκιον ϊγχος^

ΐ4θ Άστεροπα'ιω επάλτο, κατακτάμεναι μενεαίναν}

Ύίε'ί ΐίκλεγόνος' τον ί' Άξιος εύρυρεεθρος

Τεινατο•) και Περίβοια ,Άκεο~<ταμινοίο^θυγατρων

ΤΙρεσ-βυτάτη' τ$ γαρ ρ'α μίγνι Ποταμός βαθυίίνης.

Τω ρ" Άχιλίυ ς επόρου&εν • $ αντίος εκ ποταμοίο

ΐ4^ 'Έσ-τκ, ϊ'χων $υ'ο δοΰρε- μένος $ί οί εν φρεσ•) 3-»κε

Ξανθός , ε'πει κεχόλωτο ίαϊκταμένων αίζαών ,

Τους Άχιλεύς ε'δαίζε κατά ρόον , ούδ' ελίαιρεν ,

θ/ 3' ότε ί»λ σχεδόν -ήσαν ε'π' άλλ*ίλο/ο•ιν ίόντες.

Τον πρότερος προσεαπε ποδάρκης 57ος Άχ/λλευς'

ΐ5θ Τ/ς , πόθεν εις άνίρων, ο μευ ετλκς άντίος ίλθέΐν\

Δυο~τήνωρ οί τε παίδες εμώ μένει άντιόωσ-ι •

Τον ί' αύ ΤΙηλεγονος προσερήνεε φχίδιμος υίός'

Πηλείδη μεγάθυμε, τίη γενεών ερεεινεις;

Έ,ϊμ' ξ* ΤΙαιον/»ς εριβώλου, τηλόθ' εου'ιτκςί
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Αυχάονος λευκόν "λίπος . Φθε/ρετθε χα) άφανίζεσθε , ε ως

αν την πάλιν καταλάβωμεν τϋς ίερας Ιλίου , ύμείς

μεν φευ'γοντες,έγω δε όπισθεν διχοτόμων κα) άποκτεί-

νων • ουδέ ύμίν ποταμός γε ό καλλίρρους κα) διειδής

βοηθήσει , ώτινι δή συνεχώς πολλούς ταύρους θύετε,

ζώντας δ£ ίππους μονω'νυχας βαπτίζετε εν τοϊς ρευ'-

μασιν , άλλα και ούτως άπολείσθε θανάτω χαχώ, εωζ

άπαντες άποδώτε τον του Πατρόκλα ρόνον , και τον όλε-

θρον των Ελλήνων , ους πάρα τοάς ταχςίαις ναυσιν

άπεκτείνατε χωρίς εμου • Οίΐτω δή ειπεν . ό ποταμός

δε ωργίσθϊΐ χατά ψυχήν μάλλον ,δ/ελλογίσατν δε κατά

ψυχήν ι όπως άποτήσειε τ« φόνα τον ΐνδοζότατον Ά-

χιλλε'α , τοις Ύρωσί δ£ άποσοβήσειε τον όλεθρον • τότε

δϊό » ΤΙϊΐλε'ως υιός το μαχρόν δόρυ χατεχων ϊπεπήδν-

σε τω Άςεροπαίω , προθύμουμένος άποκτ&ίναι, τω ΰιφ

τ« ΤΙνιλεγόνος • τϋτον δε Άζιος ό πλατέα ρεύματα έχων

ποταμός ε'γε'ννησε χα) ή Περίβοια ή των του Άκεσ-

σαμενοΰ θυγατρών πρεσβυτέρα , ταύτν, γαρ ίμίγη

ο βαθΰρρους ποταμός- τουτφ δή ό Άχιλλευς έφω'ρ-

μασεν , ου* το ς δε εναχτιον εκ του ποταμού άντεξα χατ

εχων δόρατα δύο , ενθαρσίαν δε αυτω κατά διά

νοια* εθηχεν ό Ξανθός ) επειδή ώργίσ&ν ένεκα των

αφαιρεθέντων νίων , ους ο Άχιλλεύς ανήρ& χατά το

ρεύμα , οϋδε ήλε'α ■ ούτοι δί 'ότε δή « σα» εγγύς ϊπ'

αλλήλους όρμωντες, προς τούτον πρότερον είπεν 6

ταχύπους ενδοξότατος Άχιλλευ'ς ' Τις άνήρ εϊ , χαι

πόθεν, 8 ς ΰπίμ&νας επελθείν εναντίον εμού ; άθλί-

αν δί ύιοι τή ί'μή εύτολμία απαντωσιν . Προ; τού

τον δε ελεγεν ό του ΤΙϊΐλεγόνος λαμπρός υιός • ίΐ

μεγαλόψυχε ύιε τοΰ Τ1*λίως> τί δ» έρωτας τό γέ

νος ; εκ τής Παιανίας ειμί τϊς εύγείου τής πόρρω ού-

βΊΐί» άγων άνδρας Ποάονας μακροί ς δορασιν χρωμε-
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ΐ55 ΪΙαίονας αν$ρας άγων $ολ/χεγχέας• ή'ο*ε $έ μοι νυν

Ήως ενδέκατη , οτ' ες "Ιλιον είλήλουδα '

Αυτάρ εμη γενειί εξ Άξιου ευ'ρυ ρέοντος ,

Αξίου ι ος κάλλκττον ΰδωρ ε'π) γαίαν 7ηο~/,

"Ός τέκε ΤΙπλεγόνα κλυτον εγχεϊ • τόνΰε με φασ)

ΐ6θ Γείνατθα/• νΰν αυτέ μαχωμε&α, ρα/ίιμ' Άχιλλεΰ •

ηΩς φάτ απειλήο~ας • ό <Γ άνίσχετο $/ος Άχιλλευς

ΐίηλιάδα μελίαν • ο <Γ άμαρτγ δουρασιν άμφίς

"Ηρ&)ί Άα-τεροπαίος , ίπε\ περώέξιος $£'

Κ.α.1 ρ" ετίρφ μεν$ουρί σάκος βάλεν,ουδε $ιά ττρο

ΐ65 'Ρ«^£ σάκος' χρυσός γαρ ερυ'κακε , δώρα &εοΐο•

Τω <Γ ε'τέρω μ/ν πϋχυν ε'πιγράβδην βάλε χειρός

Αεξιτερϋς , συτο $' αίμα κίλα/νεφίς• « «ϊ' όπερ αΰτοΰ

Γαίγ {νεστήρικτο , λιλαιομενα χροας άσ-αι .

Δεύτερος αύτ' Άχ(λεύς μελίην ίθυπτίωνα

1^0 Άστεροπαίω ίφίΐκε} κατακτάμεναι μενεαίνων

Και του μεν ρ'' άφάμαρτεν ό δ' ύ-\,ηλην βάλεν οχθην,

Μεσσοπαλ"ες ί' α ρ ίθακε κατ όχθης μείλινον εγχος.

ΤΙηλε ίδϊΐς ί' άορ οξύ έρυσσάμενος παρά μηρού ,

Άλτ επί οι μεμαως• ό δ' αρα μελίην Άχ/λϋας

1^5 Ου δΰνατ εκ κρημνοί ο ερϋσσαι χειρ/ παχείγ•

Τρις μίν μιν πελέμιξεν, ερυΊτσασθαι μενεαίνων.

Τρις δε μεθηκε βί$• το δ£ τετρατον , ήθελε $υμω

'Άξαι επιγνάμ\ας δόρυ μείλινον Άιακίδαο,

Άλλα* πριν Αχιλεύς σχεδόν άορι &υμόν άπηΰρα'

ΐ8θ Γαστέρα γάρ μιν τΰ•\,ε παρ όμραλόν ■ εκ <Γ άρα πασαι

Χυντο χαμαι χολάδες• τον δ£ σκότος όσσε κάλυ-^εν

Ασθμα,ίνοντ' Άχιλευς δ' α ρ εν) στήθεσσιν όρου'σαςχ

\
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ν'ους' η παρούσα, δε μοι νυν ήμερα ένδεκάτ* αφ' ου

εις το 'Ίλιον άφιχόμην ή εμηχ δε γένεσις ϊκ του Ά-

£/οο του ευρέως ρέοντος πόταμου εστίν Άζίον, ος

χάλλιστον ύδωρ επί την γη ν προχεί , ος ε γεννάτε

ΤΙηλεγονα τον ε'ιδοξον τψ δόρατι , τούτον δε μβ φασί

γεννησαι • νυν δε πολεμώ μεν , &! λαμπρότατε Άχ/λ-

λει7 . Ούτως είπεν άλαζονευσάμένος ' Άχιλλεύς δέ 6

ενδοξότατος άνίσχε την εκ του Πηλίου ορούς μελίαν'

οδί όμου τοίς δόρασιν άμφοτίρωθεν ό ηρως Άστερο-

παίος , επειδή άμφιδέξιος ην, καί δη τά> ε'τέρω μ£ν

δόρατι ετυ-\ε την ασπίδα , ο«ίϊ ί/ς το πράο•ω διίρ-

ρηξε την ασπίδα , διεκωλυσε γαρ και κατεσχεν ό

χρυσός, τα δώρα του θεού ■ το£ ετερω σβ ετρωσεν αυ

τό» έπιξεστικως κατά τόν πήχυν της χειρός της δε

ξιάς , ί χει το δι αίμα μέλαν , υπεράνω δε αύτου ε-

νεχθεν τη γη προσερηρειστο , επιθυμούν εμπλησθη-

νοιχ σώματος • Δεύτερος δέ ό Άχιλλεύς το κατ ευθύ

πετόμενον £όρυ επαρϋκε τω Άστεροπχίω , αποκτείναί

προθύμου μένος , χαί τούτου μέν άπίτυχεν , αυτός δε

τό ίίς ΰ•\,ος διανεστηχός κρημνώδες του ποταμού έτυ-

-\.ε , μέχρι δί του μέσου καταπεπηγός ε'ποίϊΐσε κα

τά την οχ5ην το ΐκ μελιάς δόρυ ■ ό υιός δε~ του

ΤΙηλέως το οξύ ζίφος σπασάμενος παρά του μηρού

ίπήδησεν έπ αυτόν προθυμούμενος ■ ούτος δε το δόρυ

του Άχιλλίως ουκ έδύνατο ίκ του κρημνού άποσπά-

σαχ τγ παχεία και ισχυρά χειρι• Τρ/ς μεν ου ν αυ

τό παρε'σεισεν ίξελκύσαι προθυμοΰμενος , τρις δε

άρηκεν αυτό τψ μη περιείναχ μείζονα ίσχύν . το τέ

ταρτον δε εβουλη'θη χατά \υχήν συντρ'ι\αι επικαμ-

\ας το εκ μελίας δόρυ του εγγονού του Αιαχοΰ' αλ

λά πρότερον ό Άχιλλεύς έγγΰθεν ζίφει άφείλετο την

-\,υχήν ■ έπληξε γαρ αυτόν εις την γαστέρα πάρα

τον όμφαλόν , πάντα <Γ άρα έξεχύθησαχ επί την γην

τα έντερα , τούτον δί σκότος εκάλυ-\,ε κατ οφθαλμούς

πνευστιώντα ' ό Άχιλλεύς δε όρμήσας εκ τοΰ στήθους
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Τευ'χεά τ ε'ζενάριζε, και ευχόμενος έπος νιΰϋα'

Κεΐσ ούτω ' χαλεπόν τοι ε'ρισθενεος Κρονίωνος

ΐ85 Τ1αισ)ν ε'ριζέμεναι, ΐΙοταμοΊό περ εκγεγαωτι •

Φίίσθα σύ μεν Ποταμού γένος ί'μμεναι ευρύ ρέοντος"

Αυτάρ εγώ γενεάν μεγάλου Διός εύχομαι είναι•

Τίκτε μ άν»ρ, πολλοισιν άνάσσων Μυρμιδονεσσ/,

ΤΙηλευς Αι'αχίδης ' 6 <Γ άρ' Αιακός εκ Διός η εν •

ιρο Τφ κρείσσων μεν Ζευς ΤΙοταμων άλιμυραεντων

Κρεισ&ων δ' αυτέ Διός γενεά ΤΙοταμοϊο τετυκται .

Και γάρ σοι ποταμός γε -πάρα μέγας , ίι' δυνατά! τι

Χραισμεϊν ' αλλ' ου\ ϊστι Δα Κρον/ανι μάχεσθαι '

Τφ ουδέ κρείων Άχελωιος ισοφάριζα ,

19^ Όνο*ε βαδυρρείταο μέγα σθένος Ώκεανοϊο ,

Έζ ονπερ πάντες ποταμοί , και πάσα θάλασσα γ

Και πάσαι κρϋναι, και φρειατα μακρά νάονσιν

Άλλα και ος δείδοικε Διός μεγάλοιο κεραννόν,

Δανήν τε βροντήν. οτ' απ ουρανόθεν σμαραγήσφ.

200 Η ρα} κα) ε'χ κρνμνοΐο ερνσσατο χαλκεον εγχος-

Τον δί κατ αυτόθι λείπει , $πεί φίλον »τορ άπαυ'ρα)

Κείμενον %ν \αμάθοισι , δ!αίνε $ε μιν με'λαν νδωρ •

Τον μεν άρ έγχίλυίς τε και ιχθν'ες άμφεπε'νοντο ,

Δνιμον ερεπτόμενοι έπινεφρίίιον κε/ροντες•

2θ5 Αυτάρ ό βΧ ρ' ιίναι μετά ΤΙαι'ονας ΐπποκορυστάς,

Ο/' ρ" ετι πάρ ποταμόν πεφοβ^ατο δινήεντα,

'Ω,ς ε ι δον τον άριστον ίνι κρατερή υσμίννι

Χερ<τ υπό ΪΙηλειδαο και αορι ι φι δαμίντα•

'Ένθ' ελε Θερσι'λοχόντε, Μυρώνατε, Άστνπνλόν τε,

210 Μνϋσόν τε, Θράσιόν τ£, και Α/'^βΐΊ νί' 'Όφελίστην
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τα όπλα τε άφείλετο, καί χαυχωμένος έπος έλεγε*

Κεϊσο ούτω > δυσκολόν σοι εστί το/ς του μίγαλοδυ-

νάμου νιου του Κρόνου ΰιοίς μάχεσθαι , χα'ιπερ εκ

του ΤΙοταμρυ γενννθεντι ' ι-φης συ μέν ποταμού είναι

χατά το γένος , του ευρέως ρέοντος , εγω δε κατά την

γενεάν του μεγάλου Διός είναι καυχωμαι. εγεννη-

σέ με άηΐρ βασιλεύων των πολλών Μυρμιδόνων ,

ΐΐϊΐλευς ο του Αιακού , ούτος δε ο Αιακός εκ του Διός

»* • σι ο κρεισσων μί'ν εστίν ό Ζευς των ποταμών

των εκβαλλόιτων εις την θάλασσαν , κρείσσων δί «

γενεά του Διός της του ποταμού υπάρχει > καΐ γαρ

σοι ποταμός γε παρεστι μίγας, ει δύναται τι /3ο»-

θεΓν , α'λλ' ουκ εστί δυνατόν μάχεσθαι τω Δι'/ τω

ΰιω του Κρόνου, ώτινι οΰδ ε ό βασιλεύς"Αχελώος εζι-

σουται, ουδέ » τα βαθεα ρεύματα έχοντος .Ωκεανού

δϋναμις , ε'ζ ονγί πάντες οΐ ποταμοί καί πάσα » θά

λασσα , καί πάσαι αϊ πηγαί , καί τά βαθεα φρέα

τα βλυ'ζονσι καί ρεονσιν , άλλα κα) ούτος φοβεί

ται το\ κεραυνοί του μεγάλου Διός, και την φοβεράν

βροντή ν , ότε από τη « ρα*« ηχήσει καί ψοφήσει . Είπε

δη , χα) εκ του κρημνχ ε'ιλκυσε το σιδηρούν $ορυ, τούτον

δε αυτόθι χατελιπεν , επωδή άφ&λετο την προσφιλή

Ί,υχνν, χείμείον εν τίΐ άμμω , διε βρέχε δε αυτόν τό με

λά» ύδωρ • τούτον μεν ου ν αί έγχίλυες καί οι ίχθυ'ες

κατάτρωγαν , ττην των νεφρών πιμελην ϊσθιοντες καί χα-

ταβρωχοντες . ούτος δε ωρμνσε πορεΰεσθαι επί ΤΙαί-

ονα,ς τους εφίππους όπλίτας,οΐ δη ετι μάλλον πα

ρά τον ποταμόν εφευγον τον συστροφάς υδάτων ποι-

οΰντα , επειδή εθεάσχντο τον κράτιστον εν τγ ισχυρά

μάχγ αναιρεθεντα επιχρατως ύπό των χειρών , και

τοϋ ξίφους του υιού του Τΐιιλέως • τότε άπεκτεινε τον

Θερσίλοχον , καί τον Μυδωνα, και τον Άστυ πυλον ,

καί τον Μνίΐσον, χαί τον Οράσιον , χαί τον Αίτιον ,

καί τον Όφελε'την • καί ί»ν αν ετι πλείονας άπεκτεινε
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Και νυ' κ 'ε'τι πλεονας κτάνε Παίοιας ώκυς Άχιλλευζ,

Ε/' μ* χωσάμενος προσερΗ Ποταμός βα$υ$ιν*ις ,

Άνε'ρι είσάμενος , βαθένις ο' ε'φθε'γζατο δίνης •

*Ω Άχιλευ, περί μ%ν κρατεεις, περί <Γ αίσνλα ρίζας

2ΐ3 Άνοραν αϊίι γάρ τοι άμυνουτι &εόι αυτοί.

"Εί! τοι Τρώας είωκε Κρόνου πάίς πάντας όλεσσαι

Έζεμεθενγ' ελάσας πεοΊον κάτα , με ρμέρα ρε'ζε'

Πλήδει γαρ ίχ' μοι νεκυων ερατεινά ρεε^ρα,

* Ου§ί τι πγ ίυ'ναμαι προχε'ειν ρόον β/ς αλα ίιαν ,

220 Χτεινόμένος νεκΰεσσι ■ συ $ε κτείνεις άϊσήλως •

Άλλ', άγε ση και εασον αγη μ έχει, ορχαμε λαών-

Τον σ' άπαμειβόμένος προσεφα ποίας ώκυς Άχιΐλεΰς,

*Έ.σται ταιΓτα, Σκάμανδρε Δ/οτρεφες, ως συ κελεύεις"

Τρώας $' ου πριν λήξω υπερφίαλους έναρίζων,

225 Πριν ελσαι κατά άστυ , και Έκτορι πειρ*ι&ηνχι

ΆιτιβιΉν, μ χίν με ααμάσσεται , τ\ κεν εγώ τόν.

αΩ,ς ειπών } Τρώεσσιν ί'πίσσυτο} οαίμονι ίσος•

Και τότ' Απόλλωνα προσεφν Ποταμός βαθιοί νας•

Ω. πόποι, Άργυρότοζε, Διός τε'κος, ου' συ' γε βούλας

23ο Ε/ρυ'σαο Κρον/ωνος, ο τοι μάλα πόλλ' έπε'τελλε

Τρωσι παριστάμεναι και άμυ'νειν, είσόκεν ίλθνι

Αειελος ό-\,ε ου'ων, σκιάσγ ο ερ'ιβωλζν άρουραν.

Η , κ) Αχ/λλευς μεν οουρικλυτός ειθορε μίσσω^

Κρημνού άπαίζας- ό <$' επίσσυτο, οϊδματι θυ'ων

335 Πάντα ί' ορινε ρΊεθρα κυκώμένος• ώσε σε νεκρούς

Πολλας, οί ρακατ' αυτόν άλιςεσαν, «ς κτάνΆχιλί^ευς

Τους εκβαλλε θυ'ραζε, μεμυκώς ν\ύτε ταύρος ,

Χίρσον$ε• ζαους ίι σάω κατά καλά ρε'εθρα}
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Τίαίονας 6 ταχύπους Άχιλλεύς , εί μνϊ μεγάλως όρ~

γισθείς είπε προς αυτόν 6 βαθύρρους ποταμός , άν-

δρί ομοιωθείς , εκ της βαθείας δ£ συστροφης του ύδα

τος ίλαλασίΡ . Ώ Αχιλλεύ , πάνα μίν νικάς , πάνυ $6

άδικα ποιείς , ει ναι ο του Κρόνου νιος έδωκε

παντας τους Τρώας άπολε'σαι, άπ' εμού ε'ζελάσας

κοιτά το πεδίον τά δεινά πράττε , πεπληρωμενα γάρ

είσι νεκρών τά επεραστά μου ρεύματα , ούδε'τι που

δυναμαι προχείν τον ρουν εις την ε'νδοζοτατην θάλασ

σαν στενόχωρου μένος τοΊς νεκροις , συ δε άρδην άπο-

χτείνεις • αλλ άγε δη και χορέσ^ητι , μίασμα με

κατέχει , άρχηγε του λάου ■ ΤΙρός τούτον δε άποκρι-

τόμένος ίίπεν ό κατά πόδας ταχύς Άχιλλευς' "Έσον

ται ταύτα Σκάμανδρε εκ Διός τεθραμμενε , καθ-

άπίρ ϊπιτάττεις {λέγεις), τους Τρώας δε τους ύβρι-

στάς οϋ πρότερον παΰσομαχ άποκτείνων , πριν συνε-

λάσαι αυτούς εις την πόλιν, και τω "Εκτορι

κατά βιαία» έναντίωσιν ,οπως η άποκηιινι με ,η ιγω

αυτόν. Ούτως ειπών, εφωρμησε τοις Τρωσιν όμοιος

θεψ'. Κα} τηνικαύτα δη προς τον Απόλλωνα ίίπεν

ό βαθύρρους ποταμός ' Φεϋ φευ , ω άργυρότοζε, ΰιε

του Διός, ου συ' γε της βούλας, και επιταγάς εφυ-

λαξας του ΰιου του Κρόνου , ος σοι πάνυ πολλά

επεταττε παριστασθαι και βοηθεϊν τοΊς Τρωσιν , έ

ως άν παραγίνεται η δείλη « ό\ί δυνουσα , συσκιά-

σγ δε την μεγαλόβωλον γην. Είπε' και Άχιλλεύς

μεν ό κατά πόλεμον ενδοζος κατεπήδησεν εις το μί-

σον , όρμησας άπό του κρημνού και της όχθης , ού

τος δί εφωρμησε τφ κυ'ματι ενθουσιων , πάντα δε

διήγειρε τά ρεύματα ταραττόμενος , άπεωθήσατο δ\

τους νεκρούς τους πολλούς , ο'ί δη κατ αυτόν ηο~αν

ίκανως, οΰς άπεκτεινεν ό Άχιλλευ'ς . τούτους ίζέ-

βαλεν εις το ε ζω, βοών καθάπίρ ταύρος, επί την χε'ρ-

β"βν τ* ς ζώντας δε έσαζε κατάτά περικαλλη ρεύματα)
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Κρυπτών ίν δίνγσιν βαθείγιην μεγάλγ<τι .

&4θ Δεινόρ <Γ άμφ 'Αχ/λΰα χυχωμενον '/ιττατο χυμα>

"Ώ,θει δ' εν σάχει π'ιπτων ρόος, ουδέ πόδεσ•σ•/ν

ΈΪχε σ-τΥΐρ/ζασ-θαι • όδέ πτελίην ελε χερνϊ*

Έυφυέα, μεγάλη• »' δ' εχ. ριζών έριποΰσα

Κρ*ιμνόν άπαντα διώσεν, ζπΐατχε δε καλά ρείθρα

245 'Όζοιιτι πυχινοΉτι • γερυραιτεν δε μ/ν αυτόν ,

Έ,/τω πάσ-' έρ/ποΰτ ' ό <Γ άρ εχ δίνης άνοροΰσ-ας ,

'Ή/ζεν πεδιοιο ποσϊ χραιπνοίσι πΐτετ^αι ,

Δείσας ' ουδ' ϊ'τ' έλνιγε θεός μέγας , ω ρτο δ' επ αυ'τω

'Αχροχελαινιοων , Ίνα μ/ν παΰο~ειε πόνοιο

25ο ΔΪον Άχ/λλϋα , Τρώεσσι δε λο/γόν άλάλχο/.

Ίΐηλείδνς δ' απορούνε», όσον τ ίπι δουρός ίρωνν ,

Α/ετοΰ ο'ϊματ' έχων μέλανος του 3•>φ>ίτ«ρος,

'Ός 3"' αμα χάρτκττός τε χαΐ ωχιστος 7ςετεηνων.

Τω ειχως νίϊζίν' έπι στήθεοτσ-ί δε χαλκός

2-55 Χμερδαλέον χονάβιζεν • νπαιΒα δε τοιο λια<τ&εις

Φεΰγ\ ο δ' όπκτθε ρέων έπετο μεγάλω ορυμαγδοί.

'Ω,ς δ' οτ' άννρ όγετνιγός από χρηιης μελανΰδρου

Άμφυτα χαί κήπους ύδατος ρόον ήγεμονεϋγ ,

Χερο~ί μάχελλαν έχον, άμάρνις εζ έχματα βάλλων

ί6ο Του μέν τε προρέοντος ■ υπό ψηφίδες άποκται

Όχλεΰνται , τό δέ τ ω χα χατειβόμενον χελαρν'ζε*

Χω'ρω έν\ προαλεΐ , φθάνει δε τε χαί τον άγοντα"

"Ώ,ς α'ιει Άχ/λνία χιχήο-ατο χνμα ρόοιο ,

Κα} λαι•\.νιρόν έόντα' θεο) δε τε φερτερο/ ανδρών.

205 Όιτιτάχι δ όρμνισ-ειε ποδάρχνς διος Άχιλλευς >

Στνίνον έναντίβιον , και γνωμεναι , ε/' μιν άπαντες
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χρντττων αυτούς εν ταις βαθείαις χαί μεγάλαις

συστροφαϊς τού ύδατος , δεινως δε και φοβέρας τα-

ραττόμενον το χύμα ίστατο περί τόν Αχιλλέα >

α7τεωθεϊτΌ δ αυτόν 6 ρους εμπίπτων τν\ άσπίδι , ου

δέ το7ς ποσίν ιδύνατο έδρασθϋναΐ' Ούτος δ£ πτελε'-

αν εχράτησε τάζς χερσί μεγάλως εμπεφυκυίαν•, αυ

τή δε πρόρριζος καταπέσουνα πάσαν τα ν οχθνιν κατ

έβαλε , διεκωλυσε δ£ τα περικαλλϋ ρείθρα κλάδο/ς

πνχνοις , εγεφύρωσε οί και έ'ζευζεν αυτόν , εντός πά

σα χαταπεσούσα ' ούτος δέ εκ τΰς συστροφϋς τοΰ

ύδατος άνορμήσας , επίθετο τρέχειν διά του πεδίου

ταχίσι ποσί φοβηθείς , ου$£ άπεπΛύετο ο μέγας

θεός , ωρμησε δε κατ αυ'τοΰ κατά την επιφάνειαν

μίλαινόμένος , όπως αύτον άποστήσειε της μάχης τον

βνδοζότατον Αχιλλέα , τοις Ύρωσί δέ άποσοβη'σειε

τον ολεθρον • Ό ΰ/ος δι του ΤΙηλεως άνεχωρησεν Όσον

επιβολην δόρατος, αετού ορμήματα ποιούμενος μέλα

νος του προς θήροιν επιτηδείου , όστις ομού και ισχυ

ρότατος και τάχιστος εστί πάντων των όρνιων • τούτω

όμοιος ωρμησεν , εν τφ στάζει δε τά όπλα χατα-

πληχτιχως Ήχησαν έκπλαγίου (είς το $μπροσθα>) δε

τούτου αποχωρισθείς εφευγεν , ούτος δε ρίων όπισθεν

ΐδίωκε συν μεγάλγ βογ ■ ωσπερ δε όταν άνήρ υδρα

γωγός άπο πηγής μίλαν ύδωρ εχούσης επί τά δέν

δρα και τους κήπους ρυσιν τω ΰδατι προπαρασκευά

ζω , τοις χερσί σκαλίδα κατέχων , της ύδροχόης τά

εμπόδια έκβαλλων , τούτου δε προχεομένου πάντες

οί μικροί λίθοι υποκινούνται , τούτο δί ταχέως κα

ταρρεον ηχεί ίν τοπω κατάντει , φθάνει δε και αυτόν

το\ όδηγούντα- Ούτως αεί τον 'Αχιλλέα κατελάμβα

νε το κύμα του ρού , χα) λίαν ταχύν υπάρχοντα ,

0/ γαρ θεοί κρείττονες είσι των άνδρων ■ οσάκις δε

διενοείτο 6 ταχύπους ενδοξότατος Άχ/λλεύς στϋναι

εναντίον , χοά γνωναι , ει πάντες αυτόν οι θεοί διω-
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Αθάνατοι φοβίονοΊ , το) ονρανον ευρύ ν εχονοΊ,

Ύοατσάκι μιν μίγα κϋμα Διϊπετίος ποταμοιο

ΤΙλάζ' ωμούς καθΰπερθεν 6 δ ύ\όσε ποοΌ•)ν επήαα,

•2,10 Θνμω άνιάζων ποταμός ί' όνο γου'νατ εΰάμνα

Λάβρος, ΰπαιθα ρέων, κονίην α' ΰπερεπτε ποοοϊϊν

ΙΙνλείσνς ί ωμωζεν, ι'$ων ες ούρανόν ευ'ρυ'ν

Ζεΰ -πάτερ , ως οΰτις με θέων βλίνινόν ΰπεο-τη

Εκ ποταμοίο σαωται ' έπειτα αϊ και τι πάθοιμι ■

2^5 'Άλλος $' οΰ'τις μοι τόσον αίτιος ουράνιωνων,

Άλλα φίλη μήτνρ, « με -\,εϋ§εσσιν εθελγεν,

' Η μ εφατο Ύρωων υπό τείχει θωρνικτάων

Λαι•\,ν\ροις όλέε<τ$αι Απόλλωνος βελίεσσιν ■

£1ς μ οφελ' Εκτωρ κτεΊναι,οςενθάδε τε'τραφ' άριστος,

28ο Τω χ,' αγαθός μεν ίπεφν', αγαθόν δε κεν ε'ζενάριζε ■

Νΰν δεμε λευγαλεω $αιάτω έίμαρτο άλω ναι ,

Έρχθε'ντ' εν μεγαλω ποταμω, ως παιοα συφορβόν,

"Ον ρά τ Ζναυλος άποερσγ χειμωνι περωντα•

'\Ως φάτο' τω σε μάλ' ώκα ΤΙοσασάων και Αθήνα

285 "Σ,τήτίΛν ΐγγυς ίόντε , οε'μας σ' άνσρεσσιν έί'κτνιν •

Χειρ) $ε χείρα λαβόντες επιστωσαντ επε'εσσί'

Τοιτι σε μυ'&ων ηρχε ΤΙοσειαάων ενοσίχ$ων•

Π»λί/ί», μγ\τ' άρ τι λίνιν τρε'ε, μήτε τι τάρβει'

Ύοίω γαρ τοι ναι $ίων επιταρρόθω εΐμεν,

-9° Ί,νινός επαινήσαντος' εγω και Παλλάς Άθ»ν»•

'ίΐς οΰ τοι ποταμω γε ίαμήμεναι αισιμόν εστίν

Άλλ' Ό'$ε μεν τάχα λωφη'τει , σύ σε εισεαι αυτός•

Αυτάρ τοι πυκινως ΰποθκσόμεθ', αΊκε πί^»αι)

Μμ πριν παυ'ειν, χείρας όμοιΐου πτολίμοιο ,
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χουιτιν, οι τον πλατύν και μίγαν ούρανόν κάτοικου ν-

τες ι τοσάκις αυτόν το μέγα κύμα τοΰ εκ Αιος γεν

νηθέντος ποταμού έστροφοδίνει , και έπέκλυζε κατά

τους ωμούς ΰττίράνωθεν , ούτος δε εις ύ•\,ος ανεπήδα

τοΐς ποσί λυπούμένος ίν τη -\,υχγ ^ 6 ποταμός σε τά

γόνατα ε δάμαζε και κατεπόνει σφοδρώς ύπό (έμπρο

σθεν) πόδα ρέων , την κόνιν δϊ ύπέσυρεν τοις ποσίν

(εκ των ποδών)" 6 υιός δε τοΰ- ΤΙηλέως λυπου μένος

ίβόησεν άναβλί\ας εις τον μέγα» ούρανόν λέγων

*Ω. Ζεΰ πάτερ , πάνυ γε ουδείς με τον άθλιον $εός

ύπίσχετο σώσαι ΐκ του ποταμού , μετά ταύτα δε καχ

τι παθεϊν έάσαι . ουδείς δε άλλος των ουρανίων θέων

•τοσούτον μοι οάτιος' αλλά ή αγαπητά μήτηρ , ήτις

μ£ •\ευσμασιν έζηπατα, ήτις με ε'ιπεν ύπό το τεί

χος των οπλιτών Ύρωων άναιρεθήσεσ^αι τοις ταχε-

σι βελεσι του Απόλλωνος, εϊθε ωφλεν ο "Εκτωρ ά- '

ποκτεΊναί με , όστις ενταύθα ετράφη κράτιστος ' ού

τω γαρ αν γενναίος μεν απέκτεινε , γενναΐον δε αν

άνειλε ' νυνί δί θανάτω δεινω και όλεθα/ω κατεα^α-

σΰηναι με πεπρωμενον εστί κρατηυιντα και σνσχε-

θέντα ζν τω μεγάλω ποταμω , ωσπερ παϊδα χοίρο-

βοσκόν , ον δη χείμαρρους άποπνίζγ ίν χειμωνι δια•

βαίνοντα- Ούτως ε'ιπε' τούτω δι πάνυ ταχέως ο τε

\οσειδαον και η Άθηνα έστησαν εγγύς παραγενόμε-

νοι > άνδράσι δε ώμοιώθησαχ κατά τό σώμα ■ τη χειρί

δε την χ&ίρα κρατήσαντες έβεβαίωσα» λόγοις' εν τχ-

ΐΌΐς δε λόγων ηρζατο Ιϊο<τειδών ο σε!ων την γην'ΎΩ.

νι£ του ΤΙηλέως , μήτε τι φοβού μήτε τι υποχωρεί ,

τοιούτοι γαρ ήμέϊς άπό των θέων βοηθοί σοι ύπάρ-

χομεν του Αιός ίπινεύσαντος , εγώ τε καί η πολε

μικά Αθηνά • διότι ούκ έστι σοι πεπρωμενον άπολε-

σθαι ύπο ποταμού , αλλ ούτος μεν ταχέως λήξει ,

τοι δε πνκνώς καί συνετώς παραινεσομεν

εαν πειυγ ) μη προτερον αποπαυσειν τας χ&ρας του

χαλεπού πολέμου , πριν συνελάσαι ε!ς τά τείχη
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2(?5 Πριν κατά Ίλιο'φιν κλυτά τείχεα λαόν εέλσαι

Τρωικόν , ο ς κε ρυ'γρσι• συ δ'"Έ'ΚΤορι θυμό ν άπου'ραζ

*Α•φ επί νηας /μεν δι'δομεν δέ τοι ευχος άρίσ&αι.

Τω μεν άρ' ως ιίποντε μετ' αθανάτους άπεβήτην

Αύτάρ 6 βη , μέγα γάρ ρα &εων ωτρυνεν έφετμη ,

3θθ Ές πεδίον το δέ παν πληθ' ύδατος έκχυμένοιο'

Πολλά* δέ τεΰχεα καλά δαΐκταμένων αΐζηων

Πλωον , και νέκυες- του δ' ύ\όσε γοΰνατ έπηδα

Προς ροον άϊσσοντος αν ϊθυ'ν ουδέ μιν έ'σχεν

Υ,ύρύ ρέων ποταμός" μέγα γαρ σθένος εμβαλ' Άθη'νη'

3ο5 Ουδέ Σκάμανδρος έληγε το 'όν μένος } άλλ ί τι μάλλον

Χωετο Πηλέ/ωνι , κόρυσε δε κΰμα ρόοιο ,

'Ύ•\.όσ' άβιρόμένος • Σιμοεντι δε κέκλετ άυ'σας '

Φ/λί κασ'ιγνητε , σθένος ανίρος αμφότεροι περ

Σχωμεν, έπει τάχα άστυ μέγα Πριάμοιο άνακτος

3 10 ΈκπίρσΘΐ) Τρώες δε κατά μόδον ου μενέουσιν.

Άλλ' έπάμυνε τάχιστα , και έμπίπλη$ι ρ'/ί^ρα

"Ύδατος εκ πηγε'ων, πάντας δ' όρο5υνον ε'ναΰλους .

"Ιστη δε μέγα κΰμα ' πολύν δ' όρυμαγδόν ορινε

Φιτρων και λάων, Ίνα παυ'σομίν άγριον άνδρα,

Ζιΰ 'Ός δη νυν κρατίει , μέμονεν δ' 'όγε Ισα Βεοίσιν.

Φημί γάρ ούτε β/ην χραισμησέμεν , ούτε τι είδος ,

Ούτε τά τεΰχεα καλά, τά που μάλα νειόδι λίμνης

Κεισεθυπ' ΐλυ'ος κεκαλυμμίνα' καδδέ μιν αυτόν

Ε/λυ'σω -\,αμά$οισιν , άλις χεράδος περιχεΰας

320 Μ^ρ/ρν, ουδέ οι όστε έπιστήσονται Αχαιοί

Άλλε'ζαι' τόσσην οι άσιν κα$ΰπερ5ε καλΰ-\,ω•

Αυτοΰ οι χοίί σήμα τετεΰξεται , ουδέ τι μιν χρεω
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του Ιλίου τόν λαοί/ τον Τρωϊχον , ος αν και ε'κφυ'γρ ,

συ δε τ>2(οϋ) 'Έκτορι(ος) άφελόμειος την •\,υχην ε/ς

τούπ/σω ε πι τάς ναύς πορευου, δ/δόαμεν δε σοι καύ

χημα, λαβείν. Ο/' μεν ούτω δη ε/πόντες άπηλδον

προς τους άλλους θεούς- ούτος δε ωρμησε , μεγάλως

γαρ αυτόν παρωζυνεν η των θέων έντολΑ, εις το πε

δίον ' τούτο ο άπαν πλήρες ην ύδατος ϊκκεχυμένου ,

πολλά δε όπλα χαλά των άνοαρεθίντων νιων Ι πλέον ,

κα< νεκροί , τούτου δε τα γόνατα εις ύ-\.ας έπη'δων

■προς τον ρουν ορμώντας κατά τ» ν ευθυφορ/αυν του ύ

δατος, ουδ επεσχε και διεκωλυσεν αυτόν ο ευρέως

ρέων ποταμός , μεγάλην γαρ δυ'ναμιν ινεβαλεν αυτοί

»' Αθηνά . ουδέ "Σκάμανδρος απεπαΰετο της εαυτού

ευθαρσιας, αλλ έτι μάλλον ωργιζετο τω ΰ/ω\τού

Τίηλ\ως, ύ\ωσε (ωπλ/σε) δε το κΰμα του ρου ε/ς

ΰ•\Λς ετταιρόμένος , τωΣ/μόεντι δε παρεκελεύσατο (ρω-

νη'σας' Ω αγαπητέ αδελφέ , δυ'ναμιν ανδρός αμφότε

ροι γούν διαχωλύσωμεν , επειδή ταχέως την μεγάλην

πολ/ν του βασιλέως Πριάμου εκπορθήσει, ο/' Τρ*?5

γαρ κατά την μάχην ού παραμινούσιν , άλλα βοή

θησαν οτ/ τάχος , και πλήρωσον τά ρείθρα ύδατος εκ

των πηγών , πάσας δε τάς στενάς διωρυχας παρόρ

μησαν , άν'/στη δέ μέγα κύμα , πολλή ν δε βοην διε'-

γε/ρον κορμών κα) λίθων > Οπως άποπαύσωμεν τον

σχλϊΐρόν χα) άπηνη άνδρα , ος δη νύν ν/χα , ϊνθουσια

δε αυτός ομοίως τοις θεοί ς ■ οίομαι γαρ ούκετ/ την

ισχύν αύτω βρηθη'σειν ούτε τι το είδος (κάλλος), ού

τε τα περικαλλ» όπλα, ά δη που εν τω εσχάτω τη ς

θαλάσσης κείσονται περικεκαλνμμίνα υπό του πη

λού, κα) της υποστάθμης- προς δε κα) αυτόν κατά-

κρν-\.ω κα) συγχω'σω διά της άμμου ( εν τη άμιιω) ,

"περιχίας κα) εποσωρεύσας ποταμίου λιθάδος (ποτά

μιων λ/θων) ίκανόν πλνίθος , ούδε τά οστά αϋτοΰ ε'ί-

σονται οι Έλληνες συλλέζαι ,τόσον(ην) αύτω συρφετόν

(δε/σα») άνωθεν περιθησω, αυτόθι αύτω κα) το μνήμα
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'Έσται τυμβοχονς, ότε μι» 5άπτοντιν Αχαιοί .

ΤΗ, και επωρτ Άχιλγίϊ κυκωμένος, ύ-\όσε δυων,

3ϋΰ Μορμυ'ραν άφρω τ«, και αϊ'ματι, και νεκύεσσι.

ΤΙορφνρεον δ' ύρα κύμα Διιπετίος ποταμοϊο

"Ιστατ άειρόμενον , κατά δ' ίίρεε Πάλει ανα-

"Ηρα δε με'γ' άΰσε, περιδδε/σασ 'Αχιλΐίϊ ,

Μμ' μιν άποίρσειε μέγας ποταμός βα$νδ1ννις'

33θ Αντίκα δ' "Ηφαιστον προσεφωνεεν 'όν φι'λον υ'ιον.

< "Ορσεο, Κυλλοπόδιον , ίμόν τέκος• άντα σε$εν γαρ

Έάν^ον δινήεντα μάχγ νί'ίσκομεν είναι '

Άλλ' επάμννε τάχιστα, πιφαυ'σκεο δι φλόγα πολλήν

Αϋτάρ ίγω Ζεψϋροιο και άργίσταο Νοτο/ο ,

335 Έ,'/σομαι ΐζ άλόθεν χαλεπών όρσουσα $υ'ελλαν,

"Η κεν άπό Ύράιαν κεφάλας και τευ'χεα κγαι,

Φλέγμα κακόν φορεουσα• συ δε Έ,άνθοιο παρ όχθας

Αίνδρεα καϊ', εν δ' αυτόν 'ίβι πυρ/• μηδέ σε πάμπαν

Μειλιχίοις ε'πεεσσιν άποτρεπίτω και άρεινί '

340 Μνιίε πρ)ν άπόπαυε τεόν μενος' άλλ' οπόταν δώ

Φθε'γζομ εγοον ι'άχουσα , τότε σχεϊν άκάματον πυρ•

ι\Ως ε φαθ'•"Ηφαιστος δε τιτυ'σκετο $εσπιδαες πυρ•

Υίρώτα μεν εν πεδίω πυρ δαίετο, καίε δι νεκρούς

ΤΙο)λ.ιίς, οι ρα κατ αυτόν άλις ϊσαν, «ς κτάν' 'Αχι)λευ'ς•

%φ Τίάν δ ίζηράνθΐΐ πεδίον, σχέτο δ' άγλαόν ύδωρ•

"Ω,ς δ' οτ όπωρινός ΒορεΉς νεοαρδε ' άλααιν

Α/'ψ' αν ζνράνρ, ^α/ρί/ δέ , μιν Οστις ε'θβίρνι•

ΛΩ.ς ίζαράνθα πεδίον πάν, κάδδ άρα νίκρούς

Κ.ρ£»ι ό δ' ίς ποταμόν τρί-\,ε φλόβα παμφανόωσαν

35θ Καίοντο πτελεαπε, καϊ Ιτεαι, ν'δε μνρικαι*
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^ίνήσισαι,ούαε' τις αύται γρί'ια εςαι τάφου χω?οΰ))ΐνί-

Τία. αντον θάπτουσιν οΐ"Έλληνες. ΕΪπε' και ε'ττχνεστα

τφ Άχ/λλε7 ταραττόμένος, εις ΰ•\,ος ϊμμανως όρμων ,

Λναβρασσων( θηριούμενος) άφρω τε κα) αίματι, και νε•

χροις • πορφυροΰν $ε κΰμ,α τοΰ (κ τοΰ Διός γεννηθέν

τος ποταμού Ί'στατο ΐτταιρόμενον , καθήρει $5 τον υιό»

του ΤΙαλε'ως ■ « "Ηρα οε μίγάλως ε'βόασε , περίφοβος

γενομένη ένεκα του Αχιλλέας, μήπως αυτόν άποπνί'

ζειεν 6 μέγας βαθύρ ρους ποταμός . παραχρήμα σ*ε

προς τον "Ηφαιστον έλεγε τον εαυτής άγαπητον ΰιον

Διεγερθητι , ω τεκνον ΐμόν, βεβλαμμενον τους πόδας,

σον γαρ εναντίον ει νια τον συστροφάς ποιονιτα 3άν-

6ον εν τη μάχη οίόμ,εθα , αλλά βοήθητον ο τι τάχος ,

ένδείκνυε $έ και ε'ζυφαπτί πολλών φλόγα • εγω α β

τ» ν του Ζέφυρου και Νότου του τας νεφε'λας λευκαί-

νοντος δεινών καταιγίδα και συστροφήν πορεύσομαι

7ταρορμήσουσα κοά σιεγίροΰσα εκ της θαλάσσης , ήτις

αν τάς κεφάλας των Τρ^ων κα) τη όπλα κατακαύσ&ε ,

φλόγα κακήν φέρουσα" σύ ίί% πάρα της όχθας τοΰ

Ξανθού καίε τη δε'νδρα , και αυτόν εμβαλλε εις το πυρ,

μηδέ τι σε λόγοις προσηνίσιν άποπανετω , ιϊ απειλή

μηδέ προτερον καταστόρει την σήν εύθαρσ/ουν κα) /'-

σχνν' αλλ ότχν δη εγω λαλήσω βοωσα, τότε επί-

σχες το ακαταπαυστον ( άκαταπόνητον ) πυρ ■ Ούτως

(Ίπεν • ό 'Ήφα,στος δε παρεσκεύαζε τό θεσπεσίως και-

όμενον πΰρ' πρώτον μεν ου ν εν τη πεδιάδι έκχίετο

τό πυρ, έκαιε 8ε τους νεκρούς τους πολλούς, οί δη

κατ αυτόν ήσαν ίκανως, ους άπέκτεινεν ό Δχιλλεύς'

πάσα δε ή πενιάς ίζηρχνθη , επεσχέθη δε και ήφα-

ν'ισθη τό λαμπρόν ύδωρ ■ ωσπερ δέ όταν 6 κατά τήν

όπωραν πνέων Βορίας (οί ετήσιοι) νεωστί άρδευθεν-

τα κήπον ταχίως άναζηράνγ , χαίρνι δε ος αν αυτοϋ

έπ/μελήται . ούτως έζηρανθη πάσα ή πεδιάς , τους νε

κρούς δ' άρα κατέκαυσεν > ούτος δι επί τον ποταμόν ϊ-

σρ&\ε τνίι/ λαμπροτήτων φλόγα• εκαΐοντο σε αϊ πτελεχι

νοί.ιν. 5
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Καίετο ό*εν λωτός τ\ «ίε 3-ρύον, μ^ κύπειρον}

Τά περ) καλά ρεεθρα άλις ποταμοΐο περύκεΐ'

Ύείροντ' εγχίλυες τε , κα< ίχθυ'ες , οι κατά αίνας^

Ο/ κατά καλά ρΊεθρα κυβίστων ένθα. και ένθα,

355 ΤΙνοιγ τειρο'αενοι πολυμα'τιος Ήραίστοιο-

Υ,αχετο α ίς Ώ.οταμο7ο , ί'πος τ εφα,τ ', εκ τ' όνόμαζεν •

"Ηρα/ο-τ', ου τ/ ς β"ο/ }Έ θΐων $ύνατ ι'σοραριζειν,

Ουσ' αν εγώ σοι γ' ώ$ε πυρ) ρλεγεθοντι μαχοί'μ**•

Λνίγ' εριίος• Ύρφαζ $ε και αντίκα αιος Άχιλλευς

56ο 'Άττεος εζελάσειε• τί μοι έριδος και άρωγνς;

Φμ πυρϊ καιόμενος• ανά δ' ερλυε καλά ρΥεθρα.

'ίϊς $ε λίβας ζεϊ 'ίνδον , επειγομενος πυρι πολλω,

Κνίσσγ μελδόμενος άπαλοτρερε'ος σιάλοιο,

Τΐάντοθβν άμβολάδαν, ύπο δε ζύλα κάγκανα κεϊται'

3<53 "Ως του καλά ρεεθρα πυρι ρλεγετο, ζε'ε δ' ύδωρ •

Ούδ' ε θελε προρίειν, α'λλ' 'ίσχετο' τεϊρε δ' άντμι},

Ήρχι'στοιο βιγφι πολυρρονος' αύτάρ Όγ"Ήργιν,

Πολλά λισσόμένος, 'ε'πεα πτερόεντα προσηύδα'

'Ηρ», τι'πτε σος υιός ε'μόν ρόον ϊ'χραε χ»δειν

3^0 Έζ άλλων * ού μίν τοι εγώ τόσον αίτιος ειμί,

"Οσσον οι άλλοι πάντες, όσοι Τρωεσσιν άρωγοι •

Άλλ' «το/ μεν εγών άποπαύσομαι} ει συ κελεύεις '

ΙΙαυάσθω δε και ούτος εγώ δ' ε'π) και τόδ' όμοΰμαι,

Μνιποτ' ε'π) Τρωεσσιν άλεζάσαν κακόν » μαρ ,

3^5 Μ*?<Γ οπόταν Τροία μαλερω πυρ) πάσα δάαται

Ααιομενα , καίωσι δ' άρήΐοι υϊες Αχαιών .

Αντάρ ε'πει τό γ' άκουσε θεά λευκώλενος "Ηρ»,

■Αυτίκ άρ'Ήραιστον προσερώνεεν ον φίλον νιόν
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ΐιαΐι αϊ ίτίαι, καί αϊ μυρίναι, εκαίετο δε τό(ή) γλυχυρ-

ριζον(ος) , καί ιό θρΰον } και το χΰπειρον , ά περί τά

εΰειδη ρείθρα, τοΰ πόταμου ίχανως κατι-

7τονοΰντο αϊ έγχέλυές τε καί οι ίχθυ'ες, ο'ί κατά τάς

συστροφάς τοΰ ύδατος , ο? κατά τά περικαλλϋ ρει-

βρα. αναβαλλόμενοι κατεδΰοντο τυ, δε κάκείσε , κατα-

ττονου'μενοι υπό της πνοής του πολυβοΰλου κα) πο

λυμήχανου Ηφαίστου, εκαίετο δε ή τοΰ πόταμου δΰ-

να,μις , κα) λόγον είπε , και έζ ονόματος ε'χάλει ' *Ω

"Ηφχιστί, ουδείς των θιων δύναται ΐζισοΰσθαί σοί γε•

οΰδ αν εγω σοι γε ούτω πυρ) κατακαιοντι πόλεμο!αν.

■παΰου της μάχης > τους Τροίας δε καί νυν αν ο ενδοξό

τατος Άχιλλευς έκ τη πόλεως άποδιωζε/εν • τΐ μοι

οφε?\ος της μάχης καί της επικουρίας ; Είπε φλεγό

μενος υπό τοΰ πυρός , άνεζει δε τά περιχχλλη ρ&ϊθρα •

ωσπερ δε λίβης ζει κα) παφλάζει εντός , άναγκαζομε-

μενος υπό πολλού πυρός, τω λιπει λιπαιιόμενος του

ευ'τραφοΰς χοίρου, πανταχόθεν άναβάλλων κα) άναζέ-

ων, ζυ'λα δε χατάζηρα υπόκεινται ' ού'τως αΰτοΰ τα

περικαλλη ρείθρα κατεφλε'γοντο πυρ), ε'ζει δε το ύ

δωρ > οϋδε ν(θελε ρείν, άλλα κατ&ίχετο , κατεπόνει δε

αυτό ή πυρωδγις πνοή , τη τοΰ πολΰνου κα) πολυμή

χανου Ηφαίστου ίτχΰι' ούτος δε την ^Ηραν πολλά

ίκετίυων λόγους τάχα ς ελεγεν Ω ι Ηρα τ'ι δη ποτ;

ό σος υιός ίπέθετο καίθιν ιόν ε'μόν ρουν , εκ πάντων

των άλλων \ ου γαρ εγω σοι τοσοΰτον υπάρχω αί

τιος, όσον πάντες οί άλλοι, όσοι ε/'σ) τοίς Ύρωσ)

βοηθοί" άλλ' εγω μεν ?>ήζω,εί συ επιτάττεις, λη-

ζά(γ£)τω δε καί ούτος, εγω δέπ) τούτοις κα) τοΰτο

ορκω πιστασομαι , μηδέ ποτέ τοΊς Ύρωσ)ν άποσοβή-

σειν την χαλεπή ν ήμεραν , μηδέ ην η Τροία πυρ) θερ-

μω πάσα κατακαίηται χαιομίνη , καίωσι δ αυτήν :/

πολεμικό) ΰιο) των Ελλήνων. Επε) δέ τοΰτο άκουσε ν

£ θεά ν λευκοβραχιων'Ηρα, παραχρήμα δη προς τύϊ
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"Ηφακττε , α-χίο, τίκνον άγακλείς• ου γαρ ϊοικεϊ

58θ Άθάνατον &εόν ω δε βροτων ένεκα σ-τυρελ/ζβιν .

ΛΩς ί'ραθ • "Ηρχ'σ-τος δε κατίσ-βεσε θεσπ/δαες ττϋρ'

νΑ^,ορρον δ' αρα κΰμα κατί<τ<τυτο καλά ρεεθρα .

Αυταρ %πε\ Έ,άνθοιο δάμν μένος , οι μεν έπειτα

ΤΙαυο~άο-θ»ν 'Ήρ» γαρ ΐρυκακε χωομένκ π(ρ.

385 Έν δ' άλλοισι θεο/τ/ν ϊ'ρ/ς πεο-ε βεβριθυϊα ,

'ΑργχλεΊΐι δίχα Μ α•φ<ν ίνι φρεσ-ί θυμός αντο'

Χυν δ' έπεσαν μεγάλα) όμάδω , βράχε δ ευρει α χθων

Άμφ) δε ο-άλπ/γζεν μίγας ουρανός" άιε δέ Ζευς

"Άίίενος Ουλΰμπω , εγέλασ-σε δε οι ρίλονντορ

3$)0 Γ«3Ό(τι/ν>) , όθ' όράτο θεούς έ'ριδι ζυνιόντας .

*Ενθ' ο'ι' γ' ούτι δκρόν άρέο~ταταν • »ρχε γαρ νΑρ^

'Ρινοτόρος, καΐ πρώτος Άθχνα/ρ επόρουσε,

"Χ,άλκεον ί'γχος έχων και ονείδειον φατο μΟΒον

Ύίπτ' αυ ) ω κυνομυια, θεούς εριδι ζυνελαυ'νεις,

3ρ5 Θάρσ-ος άητον έχου<τα\ μίγας δέ σε &υμός άννίκεν ,

Ή ου μέμνρ , οτε Τυδ&δνιν Διο/φίδε' άνΰκας

Οντάμενα/; αυ'τη δ* πανό\ιον ε'γχος ΐλοΰσ-α,

'ίθυς έμεΰ ωσας, δ/ά δε χροα καλόν έδα-\,ας'

Ύφ (Γ αυ νυν ο/ω άποτιο~έμ.εν , όιητα μ εοργας•

4θΟ ύΩ.ς ειπών , ουτΥΐσε κατ αιγίδα θυσσανόεσσαν χ

Σμερδαλεην, $ν ουδέ Α/ός δάμνγσ•ι κεραυνός,

Τίϊ μιννΑργ\ς οϋτησε μιαιφόνος εγχει μακρω•

Ή δ' «ν'αχασ•σ αμέννι λίθον ε'ίλετο χειρ) παχείγ>

%.εϊμενον εν πεδ'ιφ, μέλανα , τρν\γύν τί, μίγαν τ<,

^θ5 Τόν ρ" άνδρες πρότεροι θεσαν ί'μμεναι ουρον αροΰρης'

Χω βαλε θου ρον'Άρηα κατ αυχένα, λύσε δεγυϊα'
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Ηφακττον (λίγε τόν εαυτής άγαπητόν ΰιόν • *Ω "Η-

φαιστε , παυσαι , ω τΐκνον ύπερίνδοξον , οΰ γάρ

προσήκει θεόν άθάναπν ου τω σκληρως τυ'πτειν και

β^άπτειν ενεχα ανθρώπων. Οντως ει πεν ■ "Ηφαιστος

$ε χατεσβεσε τά θεσπεσίως χαιόμενον πυρ , όπισθόρ-

μ»π>ν δε το χύμα επαλινοστησεν επί τα πίριχαλλη

ρείθρα . Έπειδη δε ή του Μάνθου εύθαρσία και (Ίτχύζ

ηττη'θη χαι χατε'ργασται , ου\οι μεν ου ν ϊπαΐσαντο ,

» "Ηρα γαρ διεκωλυσε και ε'πεσχεν αυτούς χαίπεα

λίαν όργιζομε'νη • Τοϊς άλλοις δε θεοίς Ινίπεσε φιλο-

νεικία χαι μάχνι βαρ&ία και ίσχυρά , δεινή τε κα\

χαλεπή, διηρημίνως ί<? εν ταϊς διανοίαις αύτων ή ^.υ-

γή διανϊστατο , συνέπεσον δε και συνέβαλον συν μεγά

λα θορυβώ, ήχησε $£ ή πλατεία γίί , περιήχησε δε $

μέγας ουρανός, ησθάνετο δ$ 6 Ζευς καθήμενος εν τφ

Ολυ'μπω , ε'χάρϊΐ δε και διεχύθη » αγαπητό αυτού -^υ-

χή^ εύφροσννρ , ήνίκα ε'ω'ρα τους θεούς φιλονειχία. χα)

μα,χγ συνερχομενους . ππ ούτοι ούκετ' επ\ πολύ άπ•

(ϊχορτο αλλήλων , ηρχετο δε 'Άρης ο τιτρωσκων χαι

διακόπτων τάς ασπίδας (τα των ανθρώπων δέρματα) ,

χαί πρώτος τυι 'Αθήνα εφωρμησε σιδηρούν δόρυ κατέ

χων, και ονειδιστιχον λόγον είπε- Τι δήποτε,ω άν•\

βιδεστάτη, συνάγεις φιλονειχία χ») αάγη τους θεούς*

ίνναρσιαν έχουσα ακαταπόνητου , μεγάλη οε σε προ-'

νυμία ά,νίπεισεν; η ου μβμνησαι, ήνίκα τον υιό ν του'

Τνδεως Διομήδην άνίπεισας άκοντίσαι χαι τρωσαι \ συ

δί λαβίϊσα το δόρυ υπό πάντων όρωμενον (ολόλαμπρον,

τοτελευταίον), έϋθύ εμου επήνεγχας, το περικαλλες $%

νωμα διεκο-\,ας, και ετρωσας; διάτοΰτό σε νυν ΰπο-

λαμβάνω άποδωσειν , οσα με είργασαι . Ούτως είπων

ΐπληζί κατά τη ν αιγίδα την κροσσούς έχουσα», τη\ φο-

βεραν και καταπληκτική ν , ην αν ου δε ο κεραυνός τοΰ

Διός χατεργάζηται- ενταύθα ό"Α.ρης ?πληζεν 6 ιχεμιασ-

μ^νοςτω ρ^νω δόρατι μακρω' αυτή δε ΰποχαρησασχ

λίθο* έλαβε τη παχεία. και ισχυρά χαρί > κείμενον ί*

/
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Επτά ί' επέσχε πελεθρα πεσαν, εκόνκτσε δε χαιτας'

Τεύχεά τ άμφΑράβηη ' γίλΑίτσε $ε Πα^ας Άθν'ν* ,

Κα/ οι επευχομένη 'επεα πτερόεντΑ προσ•αύ$Ά•

410 Ν Υΐπΰτι, ούοέ νύ πω περ επεφράΐω , ο στον άρείώί

%υχομ (γών ε μεναι , οτι μοι μένος ίτοφαριζας ;

Ούτω κεν τις μητρός εριννυΆς έζαποτίνοις,

"Η τοι χωομένα κακά μήδεται, οΰνεκ' Αχαιούς

Κάλλιπες, αύτάρ Τρ?<τ)ν ύπερφιάλοκτιν άρήγας-

4ΐ5 *ίϊς άρα φωνήσ-ασ-α, πάλιν τράπεν οατσε φΆβινα'•

Τον ί' άγι χάρος έλουσα ριλομνδνς Αφροί/τ» ,

Τίνχ,νά μάλα στενάχοντΑ' μόγις ί' εΐΓΆγείρΆΤΟ θυμό».

Τ«ν ί' ως οΰν ένόησε θεά λευκώ λείος"Ηρα,

Αυτίκ Άθηναίνν εττεα πτερόεντΑ προσ~ηύδΆ•

420 *Ω. πόποι , αιγιόχριο Διός τεκος , άτρυτωνη •

Και δ' αυθ' « κυνίμνια άγει βροτολοιγόν 'Άρνα

Δηϊον εκ πολίμοιο κατά κλόνον αλλά μίτελθε .

'\Ως ψάτ• Αθήναι*! δε μετεσσυτο , χαίρε δε θυμω'

Και ρ" επιε-ια-αμίννι, προς στιίθεα χειρ) παχεινι

^25 'Ήλαο-ε, τϊς δ' αύτοΰ λύτο γοΰνατΑ χα] φίλο» ατορ.

Τω μί» άρ άμφω κεϊντο ποτ) χθον) πουλυβοτειρνι•

Ή δ' άρ' ε'πευχομίν» ε'πεΑ πτερόεντΑ προσήυδα•

Τοιούτοι νΰ» πάντες , όσοι Τρωεσσιν αρωγοί ,

Ειεν, έ'τ' Άργείοισι μαχοίατο θωρηκτκιτιν ,

43θ *Ώ^£ τε θαρραλέοι και τλήμονές, ως'Αφροδίτ»

ίΗλθεννΑρει επίκουρος, εμω μίνα άντιόωσα•

Τ$ κε> δνι πάλαι άμμες επαυσάμεθα πτολίμοιο,

Ιλίου εκπέρταιτες εϋκτίμενον πτολίεθρον •

' Αύτάρ Απόλλωνα τρ^τέρη χρείων Ένοτίχθων
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νίϊ πεδιάδι, μέλανα, τραχύν τε και μέγα», ο ν δη άνδρες

προγενέστεροι εθηκαν ειναι'όρον της χωράς• τούτω ΐ'~

7τληζε τον όρμητι'αν και πολεμικον'Αρεα, παρελυσβ

οε και ε'ιέχρωσε τα μάλη αυτά- πεσων δε περιεχάλυ^,ε»

ίππχ πλεθρα, εκονιόρτωσε δε την κόχην, και τά Οπλα

ήχησαν εγάλασε δε ή πολεμικά Αθηνά, και καυχω-

μέιη ε'π' αύτω λόγους ταχείς ελεγίν*Ω. μωρέ κα\

ανόητε, ούπω γε ενοησας όσον κρείσσων και ισχυρότε

ρα ει ία* καυχωμαι εγω , διότι ( ρτινι) μοι κατ ίσχύν

ε'ζί'σου προσφερρ- ούτως αν τας της μητρός κατάρας

άποδοίης ,Άτις λίαν οργιζομε'νη σοι δεινά βουλεύεται ,

διότι τους "Ελληνας κατέλιπες, τοις Ύρ'χσι δε τοις ύ•

βρισταις και άνομοις επικουρείς . Οίτω δη είποΰσα

'ίτρε-\,εν εις τούπίσω τους λάμπρους οφθαλμούς, τοΰ•

•αν δε ηγε λαβοΰσα άπο της χειρός η φιλόγελως Α

φροδίτη , συνεχώς πάνυ στενάζοντα , μόλις δε συνηζδ

τη ζωτικόν πνεύμα • ταύτην δε ίπειδη εθεάσατο ή θεά

η λευκοβραχίων "Ηρα , παραχρήμα προς την Άθηνάν

ίλιγε λόγους ταχείς" Φιΰ ρεΰ , ω τεκνον άδάμαστον

και άκαταπόνητον τοΰ την αιγίδα φοροΰντο; Διός, και

μίντοι η αναιδέστατη άγει τον άνθρωποκτόνον'Άρεα εχ.

τοΰ άψχχιστικοΰ πολέμου καθ' ο κλονοΰνται οι μαχό

μενοι , αλλά διωζον ■ Ούτω; ειπεν • η Αθηνά δε ε'ρω'ρ-

μησεν , ηγάλλετο δε εν τγ •\-υχγ , και δητ' επιδραμοΰ-

Λ~α παρά ιό στήθος τη παχε/α καϊ ισχυρά χειρ) επλη-

ζε ' ταύτης δε τά γόνατα παρελύθη αυτόθι , και η ά-

γαπατη' 4-^μ • °'^ΤΟί β*" ονν αμφότεροι κατεκειντν επϊ

γης της πολλά τρεφουσης ,αύτη δε επικαυχωμενη λο

γούς ταχείς ελίγε' Τοιούτοι νυνί άπαντες όσοι των

Τρωών ε'ισι βοηθοί είησχν , επειδή τοις "Ελλησι μά

χονται τοις ενόπλοις και πολεμικούς , και ούτως εύτολ-

μοι και καρτερικοί , ω σπερ ή Αφροδίτη παρεγίνετοτψ

"Αρει βοηθός τη ΐμγ ευτόλμω ισχύ ι άπαντωσα ' ούτω

γαρ πάλαιαν ημείς ελήζαμεν της μάχης ε^-τορθήσαντες

την κχλως οίκαμε'νην πάλιν της Λλίχ . ΠρΛ τον Άπόλ-

λω δ» ειπεν ό βασιλεύς Ώοσειδων ό σε'ϊαν την γύν '
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4•!5 Φο7βί, τ/κ δη νώ~ϊ $ιεσταμεν; ουίε ιίοικεν,

Άρζάντων έτερων το μεν αίσχιον , α/κ' αμαχητί

"Ιομεν Ουλυμπόν$ε , Δ/ος προτί χαλκόβατι ς ίω•

"Αρ^ί" «τι/ ^«ρ γενεγφι νεώτερος1 οϋ γαρ εμοιγε

Καλόν, επεί πρότερος γενόμην, και πλείονα οϊία'

44° Ί$*ττΰτΐ' ως άνοον κραδίην εχες, οΰίε νυ των πεψ

Μίμνηαι , όσα $η πάθομεν κακά 'Ίλιον άμρι ,

ΊΛοΰνοι νωι θέων, Ότ' άγηιορι Ααομεσοντι

Παρ Δ/ος ΐλ^όντες θκτευ'σαμεν εις ενιαυτον,

Μισθ,Ζ επί ρητά» , 6 $ε σημαίνων επετελλεν ;

445 *Ητο/ εγω Τρωεσσι -πάλιν περί τείχος ε$ειμα

Έ,υ'ρΰ τε και μάλα καλόν , "ν άρρηκτος πόλις ε'ίη'

Φοίβε , συ $' εϊλίπο$ας έλικας βοΰς βουκολεεσκες

^Ιδης εν κνημοισι πολυπτύχου ΰληίσσης.

Άλλ' οτε δη μισθοίο τέλος πολυγαθίες *ίΙραι

4^0 Έζίφερον, τότε νωί βιήσατο μισθόν άπαντα

Λαομί$ων εκπαγλος, άπειλήσας ο' άπίπεμπε ■

Συν μεν ογ' ηπείλησε ποίας και χ£ρας υπερθε

Αησειν , και περάαν νήσων ϊπϊ τηλεδαπάων '

Χτεΰτο $' ογ' αμφοτέρων αποκό\ειν ουατα χαλκά '

455 Ν&/ ϋ τ αΙ-γΟρροι κ!ομεν, κεκοτν.ότι θυμω ,

Μισθού χωόμειοι, τον νποστάς ουκ ετίλεσσε•

Ύοϋ ϊ)η νΰν λαοισι φέρεις χάριν ; οιδε μεθ η'μέων

"Πείρα , ως κεν Τρωίς υπερφίαλοι άπόλωνται

Υ\.ρ6χνυ κακώς, συν παισ) και αίδοίγς άλοχοισι\

4^0 Τον $' αυτέ προσεειπεν άναζ ίκάεργος Απόλλων.

Έννοσίγαΐ , ουκ αν με σαόφρονα μυθήσαιο

Έμμεναι, ει Μ σοι γί βροτων ένεκα πτολεμίζω?
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*Ω Φοΐβί , τι ίιί ημείς άπίχόμεθα αλλήλων ; ου γάψ

προσήκει, των λοιπών άρχην ποιησαμενων ' αίσχρόν

τούτο γε > εάν άνευ μάχης ε'πχνέλθωμεν εις ην "Ολυμ-

ποι> , παρά η πυ Διός οίκημα το ισχυρώς βεβηκος'

•ποιεί αρχήν > συ γάρ ει ηλικία νεώτερος , ου γάρ ε-

μοιγε ευπρεπές , επειδή πρότερον εγεννήθην και πλ&ω

ππίσταμαι• "ίΑωρε και ανόητε" πάνυ άνουν καρδία* έ

χεις , οΰδί δη τούτων γε με'μνησαι , όπόσα δη χαλεπά

πεπόνθαμεν περί το "Ιλιον ημείς μόνοι των θέων , ήνι'-

χα τω ΰπερηφανω Ααομίδοντι παρά τον Διός άφικο-

μενοι εδουλευσαμεν εις ϊνιαυτον {επί έτος εν)ίπί ώρι-

σμε'νω μισθω , ούτος $ε άρχων ί πεταχτέ ■ κάγώ μεν

τοϊς Τρ&)ίΓ/ν τείχος περί την πάλιν έχτισα πλα

τύ τε, χα) πάνυ καλόν, όπως »' πόλις άνάλωτος &η ■

π? ϋ , ω Φοίβε , τάς χα,τα την πορεία* συστρεφου'σας

τχς πόδας, χοά τά κέρατα ίλιχοειδϋς, β»ς έβοσκες εν

τοίςτραχίσι τόποιςτης πολλά άποχλι ματα εχου'σηζ

νλωδους χα) δασείας'Ίδης ■ άλλ' όπηνίχα δη το τέλος

του μισθού οι πολλή ς χαράς αίτιοι χαιροί εμήνυον κ&Ι

ίφαυιιερουν , τηνικαΰτα ημάς ε'βιάσατο τον μισθον άπαν

τα 6 καταπληκτικός Ααομεδων , όργισθ&ς δε άπε'-

πεμ\ε• συνδησειν μεν αΰτόςδιετείνατο τους πόδας και

τάς χεΐρας άνωθεν , και περάσειν επί νήσους ζ-ο'ρ'ρ'β»

της Τροίας οϋσας, διεβεβχζοϋτο δ ουτός γε αποκόβει»

σιδηρω τά ωτα αμφοτέρων ήμ&ίς δε όπισ&ο'ρμητοι

επορευομεθα όργιζόμενοι ένεκα π>ΰ μισθού, 'όν υπο

σχόμενος ουκ άπεδωκε • τω λαφ δη τούτου ννν χά

ριν παρέχεις; οΰδε μεθ' ημών μηχανα , όπως αν οι

υβρισταί χα) άνομοι Ύρωες άφανισθώσι , παντάπασι

κακώς μίτά παίδων και των σεμνών χαι αίδοΰς άζίων

•γυναικών ; Προς τούτον δ\ ειπεν ο πόρ'ρ'ωθεν ενεργών

βασιλεύς Απόλλων "Ω κινητοί γης, ουκ άν με σω'φρο.-

ία και νουνεχή εϊποις είναι, η σοι γε μάχομαι ένεκα

<τω ν ανθρώπων των άθλίαν κα) ασθενών , β/ φυ'λλκς
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Δαχρνόειττχ ί' ε πάτα θεά φυ'γεν , ώστε πίλαα^

"Ή ρά θ' ΰπ' ι ρηχός χοίλϊΐν εϊα-έπτατο πέτρην ,

Χηραμόν ονί' άρα τ/ϊ ^ε άλαμεναι α.Ί<τιμον γίεν

ΛΩ.ς »' $Λχρυόεσ•<τα φυ'γεν} λ'ιπε $' αυτόθι τόζα ■

4<?5 Λ«τα ίί προτάειπε διάκτορος "Αργειφόντης'

Ανιτοι , £5>λ ίε το/ 0ί7τ/ μαγήνομαι ' άργαλίον γάρ

ΤΙλϊΐκτ/ζεσ•Β,' αλοχοια-ι Διός νεφελνγερε'τχο'

Άλλα μαλα προ'φραα-ο-α μετ αθανάτοιατι θεοΊτιν

Ευχεαθαι βμε νιχηο~αι χρατεργρι βίγφιν .

5θΟ "Ως αρ' εφκ' Αντω $ί συναίνυτο χαμπΰλα τόζα)

ΤΙεπτεατ άλλν$ις άλλα μετά στροφάλιγγι χονιης'

Ή μεν τόζα λαβοΰσα πάλιν χ/ε &υγατερος 5ς•

Ή ^ άρ' Ολυμπον 7χάνε, Διός ποτι -χαλχοβατες $ω,

Δ^χρυόεοΌ-α οε πατρός ε'φεζετο γουναιτι χον'ρη ,

5θ5 'Αμφ) <Γ άρ' άμβρόνιος ίαιός τρέμε • την $ε προτι οϊ

ΕΊλε πατήρ Κροι/δνις, και άι>ε/ρετο, ή$ν γελατο-ας'

Τις νιί <τε τοιάί' ερεζε, φι'λον τέχος , οΰρανιωνων^

Τον 5' αυτέ προσέειπεν είκττεφα^ος Κελαίειι»•

2κ μ αλοχος α-τυφάλιζε , πάτερ , λευχωλενος' Ηρα1

5ΐΟ Έζ ής άθανάτοιιτιν ερις χοά ναχος εΊρηπτχι ,

αΩ.ς οι μεν τοιαύτα προς αλλήλους άγορενον.

Αο'ταρ Απόλλων Φοίβος εδΰα-ετο 'Ίλίον ίρήν

Μ,έμβλετο γάρ οι τείχος ϊυδ'μήτοιο πόλαος ,

Μη Δαιαο) περ<τειαυ> υ'περ μορον ημχτι χεινω-

5ΐ5 Οι $' άλλοι προς "Ολυμπον 'ίσαν θεοΊ αίεν ΐοντες,

Οι μεν χαιόμενοι , οι <5ε με'γα χυΰιόωντες •

Κα$ 5 Ιίζον παρά πατρ) χελαινερεϊ • αΰταρ 'Αχιλλευς

Τρώας όμως αυτούς τ όλεκεν καΐ μάννχας Ίππους -
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ταΰτα Ιφυγεν η θεά καθάπερ περιστερά , ή δή ΰπό

ι ε ράκος εισίπτν και κατέφυγε» εις πίτραν κοι'λην

$ιαγωγά; και διαχωρήσεις έχουσαν, οΰδ' άρα ταΰτνι

•γε εϊμαρτο κρατηθήναι• ούτω δακρόουσα έφυγε, κατ-

ίλιπε δε τό τόζον αυτό^ί . Προς την Αητώ δί είπε»

ο τών θέων άγγελος Έρμη ζ ο καθαρά; φόνου• ΤΩ. Αη-

τοΐ , εγώ δε' σοι ουδαμώς πολεμήσω , χαλεπον γάρ

ιστι μάχεσθαι τα7ς γαμεταίς του τάς νεφίλας αθροί-

' ιόντος Διός- άλλα πάνυ προθυ'μως ίν τοις άθαιάτοις

Βεο7ς καυχώ (ει βοΰλίΐ) νικήσαι ίμέ καρτερά, και

ισχυρά δυνάμει ■ Ούτω δή ειπεν. ή Αητώ δε συνήζε

-το ϊπικαμπε; τόζον και τα βέλη πεσόντα άλλοθι άλλα

ιν τη συστροργ τοΰ χώματος, αυτή μι ν ουν λαβουσα

τό τοζον τή; έαυτή ς θυγατρας εις του πίσω ϊπορίυ'ετο'

νι δί παρά τον 'Όλυμπον άφίκετο εις το Ισχυρώς βε•

βηκός οίκημα τοΰ Διός, δακρυ'ουσα δε εκάθισε προς

τοις γόνασι τοΰ πατρός ή κόρη , περιίτρεμε σε ο

θειος αυτής πέπλος" ταύτην δε προς εαυτόν έλαβε»

ρ πατήρ β νιος τοΰ Κρόνου , καν ήρώτησεν ήδέω; γε-

λάσας • Τις δή σε τών ουρανίων θεών τοιαΰτα είργά-

σατο , ώ προσφιλε'στατον τέκνον\ Προς τοΰτον δε ει-

ττεν ή καλλιστίφανός ''Αρτεμις ή ήχιτική ' Ή ση με

γαμέτη έπαταζεν , ω πάτερ } ή λευκοβραχίων "Ηρα,

έζ ης τοις άθανάτοις θεοις συνδεδεται και ήυ'ζηται

«ριλονεικια και μάχη- Ούτω; ούτοι μεν τοιαΰτα προς

αλλήλους έλεγον . Απόλλων δε ρ λαμπρός ίΐσήλθεν

εις την ιερά» 'Ίλιον , δια φροντίδος γάρ ην αϋτω το

τίΐχος της καλώς ώκοδομημϊνης πόλεως , μήποτί οι

"Ελληνες έκπορθήσειαν παρά τό είμαρμενον τγ ημίρα

ίκείνγ. Οι άλλοι δε θεοί ει; τόν "Ολυμπον επορεΰθη-

σαν οι αεί όντες, οι μεν λίαν άργιζόμενοι•, οι δ£ με-

γαλως ε'παιρόμενοι και σεμνυνομενοι , εκάθισαν δε

πάρα τώ πατρι τω τών σκοτεινών νεφών αΐτίω•\ Α-

χιλλευς δε τους Τρ^ας, αυτου'ς τε όμοίω; και τους

μονωνυχας ίππους άνήρει- ώσπερ δε 'οτε καπνό; άν*'•
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'Ω-ς &' οτε καπνός ίων εις οΰρανόν εΰρυν Ικάνα ,

520 'Άστεος αάθομίνοιο, θέων ίε' β μηνις άνηκε ,

ΐΐάο-ι ο' εθνικέ πονον , πολλοΊσι $ε κη'ίε' ε'φηκεν

ΛΩ.ς Άχιλευς ΎρωεσσΊ φόνον και κή$ε εθηκεν .

Έίστήκει ο' ο γέρων Πρίαμος &ειον ίπ\ πύργου,

Ές $' ενόηατ Άχιληα πελωριον αΰτάρ υ'π' αυτού

025 Τρύϊεί ά'φαρ κλονε'οντο πεφυζότες ■ ου$ε τις άλκΰ

Τίνεθ'• ο ο' οίμωζας από πύργου βαίνε χαμάζε,

Ότρυνε'ων παρά τείχος άγακλειτους πυλαωρου'ς'

ΐίεπταμίνας εν χερσ•) πυ'λας 'ίχετ', είσόκε λαοί

'Έλθωο-ι προτι άστυ πεφυζότες' η γαρ Άχιλλεύς

53ο Εγγύς ό'οε κλονε'ων' νυν οιω λοιγί εσεσθαι•

Αΰτάρ ε'πεί κ ες τείχος άναπνεύσωσιν άλίντες,

Αΰτις επ' α\ &εμενα.ι σανίδας πυκινως άραρυιας'

Αείδια γαρ., μη ούλος άνηρ ες τείχος άληται-

αί1ς εφαθ'•οΐ ο' άνετάν τε πύλας, κ) άπασαν όχηας '

'535 Α/ $"ε πετασθεϊσαζ τεΰζαν φαος• αύτάρ Άπόλλαν

Άντίος εζε&ορε , Ύρωων ι να λοιγόν άλάλκοι •

Ο/' ί' ι'&ος πο'λιος και τείχεος ύ-\,ηλο7ο ,

Δ/•φ>) καρχαλίοι > κεκονιμενοι > ϊκ πε$ίοιο

Φεύγον ' ο ί£ αηρεδανον εφεπ' ε γχει ' λυσσά σεκ οι κΐίρ

54ο Αίεν ίχε κρατερή, μενίαινε οε κΰδος άρίσθαι.

'Ένθα κεν ύ\'ιπυλον Τροίην ε'λον υϊε; 'Αχαιών

Έι μη Απόλλων Φοίβος Άγήνορα $1ον άνηκε,

Φωτ', Αντήνορος υιόν , άμυ'μονά τε, κρατερόν τε .

Εν μεν οι κραοίρ θαρσος βάλε , παρ σε οί αυτός

545 'Έστη, όπως Θανάτοιο βαρείας χείρας άλάλκοι ,

Φηγψ κεκλιμένος• κεκάλυπτο ο' άρ' ηέρι πολλνί .
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ρΐρόμενος καταλάμβανα εις τον μίγαν ούρανόν, πό

λεως χαιομενης, όργη δε των θέων ('πηνεγκεν αυτόν ,

7τάσι δ£ έποίησε χακοπάθεΐΜΐ, πολλοίς δε θλ/-\,ε/ς

χα) οδύνας επεθηκεν . Ούτως ό Αχιλλεύς τοις Τρώα•/

φό>ον καϊ λύπας επήνεγκεν . "\στατο δε 6 γίρων "Πρία

μος «577 τον θείου πύργου , ε&εάσατο δε τον μΐγιςον

Α,χ/λλέα , ύπ αυτού δε οι Ύρ&,ες ευθέως εκλονοΰντο

χαί έταράσσοιτο φενγοιτες , ουδέ τις δΰναμις αύτοϋ

ίγ/νετο' ούτος δέ περιπαθως βοήσας , κατεβώ από

ιοΰ πύργου επί την γη ν , προτρε'πων παρά τό τεί

χος τους ύπερειδόζους φύλακας των πυλών , και λί

γων Κατέχετε εν τοις χερσίν άιεωγαενας ταςπυλας,

ϊως αν ο/' λαοί ελθωσιν ε/ς την πολ/ν φεύγοντες• όν

τως γαρ ο Άχιλλεύς πλησίον ούτως ταράσσων νυν/

νπολαμβανω ολέθρια εσισθαι• επειδάν δε ε/ς το τεί

χος συναθροισθέιτες , αναπνοές τύχωσ/ κα/ άνεσεως,

αύθις επιθέτε τάς πυκνως κνά ασφαλώς συνηρμοσμε-

ιας σανίδας , δίδοικα γαρ μη ό όλίθρ/ος άνήρ ε/σπη-

δησγ εις τό (ε'ιτός π,ΰ) τε7χος{ονς) ■ Ούτως ε/πεν . ούτοι

$ί άπωσαντο , κα) απεκροϋσαντο τους μοχλούς, και

απέλυσαν τάς πυλας' αύτα/ δε άνεωγιι/αι εποίησαν

φως ■ Απόλλων δε εναντίον του Άχιλλεωςεζω'ρμησεν,

όπως άποσοβήσε/ε τον όλε&ρον των Ύρωων ούτοι ϋ

ευθύ της πόλεως και του ύ\ηλοΰ τείχοις ύπό δί-\.ους

χατάζηροι , κον/ορτοΰ π?\ήρεις , εκ τού πεδίου ίρευγον •

ούτος δε σφεδανώς και μίτ ε π/τάσεως καϊ βίας εδίωκε

τω δορατι , μανία δέ τνν \υχήν αύτοϋ κατείχεν αεί

Ισχυρά ι ωρμα δ' ενθοϋατ/ων δοξαν λαβείν- τότ άν

την ύ-\,ηλάς πύλας έχουσα» Ύροίαν οι

νιοι των Ελλήνων, ίΐ μ* ό Απόλλων ό καθαρός άνί-

πεισετονένδοζότατον^Αγή'Ορα,άιδρα,ύιόν τοΰ Αντή

νορος, αμωμητόν τε καά ίσχυρόν Ένε'βαλε μεν ούν εις

την καρδίαν αυτού ευθαρσίαν , παρ αύτω δε και αυτός

εστη , όπως τας βαρείας και χαλεπας χείρας του (3α-

νατου αποσοβήσειεν , υποκρυπτόμενος τη δρνϊ , κεκα-

λυμμίνος δε ην άερι καϊ άχλυί πολλή • Έπε) δ$
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Αυτάρ ογ', ως «νόησε-* 'Αχιλληα πτολ!πορ$»ν ,

Έσ-τΜ, πολλά ίί οι χραδίνι ττόρφνρι μίϊοντι•

Όχθν'ο~ας ί αρα είπε προς ο» μεγαλητορα θυμόν

ί?5θ "Ω. μοι βγω ν, ει μίν κεν υπό κρατερού Άχιλϊος

Φεύγω , τγπερ οι άλλο/ άτνζόμεΐΌΐ φοβίονται,

Αίρη'<τει με και ως , και άνχλκιδα δειροτομήιτει .

Ε/ $ αν εγώ τούτους μεν ύποκλονεετθαι ΐάο~ω

ΤΙηλείδγ 'Αχιλϊίι , πο<τΐν ί από τείχεος άλλγι

655 Φεύγω προς πείι'ον Ίλη'ίον , οφρ' αν ι'κωμαι

"Ίδης τε κνημους, κατά τε ρωπή/α $υω,

Έσ-πε'ριος ο' Αν έπειτα λοεσΊτάμενος ποταμοΐο,

'\$ρώ άπο\υχθεΊς, ποτι 'Ίλιον άπονεο!μην

'Αλλά τ/η μοι ταύτα φίλος $ιελίζατο θυμός;

56θ Μη μ άπαειρόμενον πολιός πεδίονδε νοήσ-γ,

Και με μεταίζας μάρ•\.γ τ αχέεστί πό$εο~ο~ιν•

Ουκ ετ' επειτ εσ-ται $χι>χτον και χήρας άλύζαι ■

Αι'ην γαρ κρατερός περί πάντων 'έστ ανθρώπων .

Έϊ $ε' κβ'ν οι προπάρο&ε πόλιος κατεναντίον έλθω •

565 Και γάρ θην τούτω τρωτός χρως όζε'ϊ χαλκω,

'Έλ δε 7α -\υχη , θνητόν ί/ ε φάτ' άνθρωποι

'Έμμεναι• αύτάρ οι Κρονι$ης Ζευς κϋδος όπάζει.

Λ£ίς ειπών, Αχιληα άλεϊς μένεν εν ίί οι ητορ

"Αλκιμον ώρμάτο πτολεμίζειν η$ε μάχεσ&αι.

5^0 Ήιίτε πόρίαλις (Ιοί βα$είης ίκ ζυλόχοιο

Άϊίρός θηρητηρος ϊναντίον, ού$ε' τι $υμω

Ύαρβει , ουσ"ε φοβείται, ϊπεί κεν ύλαγμόν άχούο~$•

Ε/'ζτίρ γάρ φθάμίνός μιν η ουτάσνι, η'ί βάλγσιν ,

'Αλλά τε και περ) ίονρ'ι πεπαρμενη ούκ άπολη'γεφ
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ούτος εθίάσατο τον τάς πάλας πορθούντα Αχιλλέα,

έμεινε χατη χωράν , πάνυ δε ή καρδία αυ'τω εστωτι

έταραττετο και £μερίμνα" στενάζας δε είπε προς την

εαυτού μεγαλόφρονα •\,υχήν Οι μοι ίγω , λι/ μέρ ι»νο

του ισχυρού Αχιλλέας φεύγω, ούπερ οι άλλοι τα-

ραττόμενοι φευγουσι , φάνει και κρατήσει με , καί' ας

ασθενή χ.α"ι άνανδρον άποκτενεϊ • βαν ίί ί'^ω τούτους

μεν καταλιπω ταράττεσθαιύπο Αχιλλέας τυΰ υιοΰ του

ΙΙηλεως, τοίς ποσί δε άπό του τείχους άλλοτε φεύ

γω επί το πεδίον το ύποκεΐ'μενον τη"ΐδνι(τό προς τω

τάφα τοϋ'Ίλου) , ί'ας αν άφ/χαμαι παρά τους δασεϊς

χα) δύσβατους τόπους, χάϊ υπεισέλθω τα εν οι ς οι

ρωπες φύονται χα) σΰαφυτα μέρη , εσπέρας ( 6-^,ε της

ημέρας) δ' αν μετά ταύτα λουσάμενος ζν τω ποταμφ,

τον ίδρωτα πνεΰμασι ζηρανας , προς το 'Ίλιον υποςρέ-

■\αιμι• Αλλά τι δη μοι ταΰτα διελεζατο ή αγαπητή

•\.νχώ , μήπως με αποχωρούντα της πόλεως επί το

•πεδίον θεάσηται , χάΊ κατόπιν ζψορμησας χαταλάβρ

με τοις ταχε'σι ποσίν, ουκετι μίτά ταΰτα έσται δυ

νατόν ϊκφυγεΐν τον θάνατον και την άπαίσιον φθοραν ,

πάνυ γάρ ισχυρός εςτιν ϋπερ παντας τους ανθρώπους,

εάν δέ έμπροσθεν της πόλεως εναντίον αϋηϋ παρα-

γεναμαι, και γαρ ση που και τούτω τρωτον ζστι σώ

μα σίδηρω οζεϊ χαί τμητιχω , μία δε -γΟχη ενεστι ,

φθαρτόν δε αυτόν λέγουσιν οί άνθρωποι είναι, Ζευς

δε ό υιός τοΰ Κρόνου παρέχει αϋτω δόζαν και ν/κην ■

Ούτως είπων , συστραφείς παρέμενε τον *Αχιλλέα , ί'ν

αυ'τω δ£ ή -^υχη η ανδρεία προετρεπετο πολεμίζειν

χαι μάχεσθαχ' καθάπερ πόρδαλις ορμά εκ βαθίος και

πυκνού ^ρ^/κοϋ εναντίον ανδρός κυνηγού, οϋδέτι εν

τη καρδία δέδοικεν ουδέ πτοείται , επειδάν άκοΰση

τόν ύλαγμόν των κυνων ,ϊάν γάρ και φθάσας η τρώ

ση ε γγυθεν αυτήν , μ βάλη πόρρωθεν , άλλα γε ζαι

δόρατι πεπερονημενη και χαθηλωμίνη ουκ άποπαύεται

701. ιν. 6
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Β"φ Άλκ»ς, πρίν γ *ίί ζυμβλνμεναι , «V ο*αμΧν<Μ'

*\Ως Αντήνορος υιός άγαυοΰ > 37ος Άγήναρ ,

Οοχ £ θέλει* φεΰγειν, πριν πειρη'σ-αιτ ΑχιλΧος.

Άλλ' ό γ άρ άτπίία μεν πρόα-θ' εσχετο πάντοτε )ο•γν,

Έγχείρ $ αυ'τοΐο τιτΰσκετο, και με'γ' άυτεΐ'

58ο *Η $>ί που μάλ' 'ίολπας έν) ρρία-/, ρχίίιμ' Άχιλλευ>

"Ηματι τωδε πάλιν περατειν Ύρωων αγέρωχων

Νηπντι') «τ' 'ετι πολλά τετευ'ζεταζ άλγε' επ' αΰτγ•

Έν γάρ ρ" οι πολεες τοι και άλκιμοι άνερες ειμϊν ,

Οί' κε πρόσ-θε ρίλωρ τόκε"ων , αλόγων τε , και υίων,

585 'Ίλιον εϊρυόμεο-θα' συ Ρ ίνθάίε πότμον ΐρε\ας ,

Ώί' ϊκπαγλος ε ων και θαρραλέος πολεμιστής.

ΤΗ ρα, και όζυν άκοντα παχείης χειρός αφ» κε •

Κα/ ρ" έβαλε χνημην υπό γοΰνατος•, οΰδ άράμαρτεν'

Άμφ) ίί' μιν κν»μ)ς νεότευκτου κασσιτεροιο

590 Σμερίαλίον κοιάβίΐ<Τε• πάλιν $ από χαλκός όρουα*»

Βλνμενου, ον'$' ε'πέ"ρηο~ε' θεοΰ $' νρΰκακε £ωρα•

ΤΪΥίλείίνς $ νρμήσατ Άγα'νορος άντιθε'οιο

Δευ'τερος' ον'ίε' τ Ζασεν Απόλλων κϋ$ος άρεσθαι^

Άλλα μιν έζηρπαζε , κάλυψε ί αρ' ήε'ρι πολλ>1 ,

5ρ5 Ήσυχιον 3 αρα μιν πολέμου εκπέμπε νεεσ-δαι •

Αυτάρ ό ΤΙηλαανα ίολω άποε'ργα&ε λαοΰ'

Αυ'τω γάρ ρ Έκάεργος Άγήνορι πάντα εοικως ,

'Έο-τκ πρόο•$ί ποίων , ό <Γ επίατο-υτο ποσ-σ•) διω καν .

Εως ό τόν πείι'οιο ίιωκετο πυροψο'ροιο,

6θΟ Στρί^ας παρ ποταμόν βαθνίινιίεντα Σκάμανδρον,

Ύυτθόν ΰπεκπροθίοντα• $όλω ί άρ ίθελγεν Άπόλλωΐ.

ίΐς αϊει ελποιτο χιχία•εβ•$α.ι ποοτιν οϊο~ι•
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της Βυτόλμου ισχύος , πρίν γε η συμβαλϋν , η λ-

ναιρεθηναι • οότως ο υ/ος τοϋ λαμπρού Αντήνορος β

ίνοοζότατος Άγήνωρ, ουκ ήθελεν φεΰγειν, πριν πει-

ραθήναι του Άχιλλεως • άλλ' ούτος δη την /κ»» Λ-

σπι'δα έμπροσθεν κάτασχε την πάντοθεν Ίσην και κυ-

χλοτερη , τω δόρατι δε αν'τοΰ κατεστοχάζετο , χα*

μεγάλας ερω'νει• "Οντως δήπου πάνυ ελπίζεις εν τγ

διάνοια, λαμπρότατε Άχιλλεΰ, τρ παροΰσγ ίιμε'ρα ε'κ-

πορθήσειν την πάλιν των ΰπερενδόζων ΤρΛήιΐ*• μ^ρϊ »

χαί άιόητε , όντας ετι πολλαί θλίβεις και λύεται

γενήσονται δι' αυτόν, εν αϋτγ γαρ πολλοί δή σα

χα; γενναίοι άνδρες εσμεν, οι αν έμπροσθεν των α

γαπητών γονίων και γυναικών καΙ παίδων φυλ άσ

τομεν και σωζομεν το 'Ίλιον , συ σε ενταύθα θάνα*

τον καταλή-^,η , οϋττα προπετής καϊ θρχσυς ων, και

ιΰτολμος μαχητής ■ Είπε δή και το όζυ δόρυ απώ

τατο ϊχ της παχείας και ι'σχυράς χειρός, και ΐπλη-

ζε την κνήμην ΰποκατω του γόνατος , ου'δι ή'μαρτε,

περί αυτήν δι ή κνημίς τοΰ νεωστί χατεσκευασμε'-

νου κασσίτερου καταπληχτιχως περιήχησεν , εις του-

πίσω δε άπηνε'χθη ό σίδηρος τυφθε'ντος, ουδέ επίρά

νε , διεκωλυσε γαρ και ϊπέσχε ττχ. τοΰ θεοΰ δώρα •

• υιός δ£ τοΰ ΤΙηλεας ωρμησε κατά τοΰ ίσοθέου Ά-

γήνορος ύστερος , ουδέ άφήκεν ό Απόλλων λαβείν

ινδοζίαν , άλλα εζήρπασεν αυτόν , περιεχάλυ\ε δ\

άίρι , καϊ άχλυ'ι πολλή , λάθρα δε και άνευ θορύβου

*%,ίπεμ•\,εν αυτόν εκ τοΰ πολέμου πορευεσθαι• ούτος

ο% τον ΰιόν τοΰ ΤΙηλε'ως επίβουλη και άπατη άπεχώ-

ρισε και απήγαγε τοΰ λαοΰ , αΰτω γαρ δη τω Α-

γηνορι κατά πάντα όμοιος ό πόρρωθεν ενεργών Απόλ

λων ί'στη ιμπροσθεν των ποδών , ούτος δε έφωρμησί

τοις 7τοσί διωχειν • »ν όσω δε ούτος εδιωχεν αυτόν

δια τα/ σιτοφόρου πεδίου , τρέλας παρά τόν βαθυ'ρ-

ρονν ποταμόν τόν Σχάμανδρον μετρία ταχυτήτι προ•

τρέχοντα " απάτγ γαρ ΐπήγετο αυτόν ό Απόλλων,

7ν άίΐ ίλπίζοι καταλή-^ίσθαι τοις ίαυτοΰ ποσ/ν. ϊν
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Το'ρρ' άλλοι ΤραΓίς πεφοβημε'νοι «λ$•0> όμ/λω

'Α-α-πάοΊοι προτι αστυ' πόλις $' εμπλατο άλεντων •

6θ5 θύο*' αρα τοί γ' ετλαν πόλεως χαι τείχεος έκτος

Μί-ΐναί ετ αλλήλους , χαύ γνωμεναι, ο: τε πεφευγοι ,

"θς τ' εθ&ψ εν πόλεμω ■ αλλ1 ά<τπα<τίως έ&έχυντο

Ές πάλιν , οντινα των γε ποίες και γοΰνα σάωσαν.
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τοΰτω ο! άλλοι Τραίζ φευγοντες ει<τϋλθον συνηθροι-

σ-μενοι αγαπητοίς εις την πάλιν, πάσα ί' «' πόλις ϊ-

ττλαρά&ϊΐ άθροισθεντων , ουί' άρα ου το/ γε υ πάμε/-

*αν εζω τϋς πόλεως και τοΰ τείχους παραμεΐναχ ετι

αλλήλους και γνωναι ος αν φεΰγοι, χ,αι 'ός άπεθα-

νεν εν τω πολεμώ , αλλ' άγαπητως εϊιτίτρεχον εις

την πο'λιν , οντινα αυτών ο/ πόδες χαι τά γόνατα

*ο~ω<τα» ■



»6

ι

ΤΗΣ ΟΜΗΡΟΤ

1ΛΙΑΔΟΧ

ΡΑ*ίϊ,ΔΐΛ Χ-

ης οι μεν χατά άστυ πιρυζοτις > *Οτε ηβροι,

Ίίρω άπε\ΰχοντο , πίον τ , άκίοντό τε $/-\,αν ,

Κεκλιμένοι χαλχσιν επάλζεσιν αΰτάρ 'Αχαιοί

Ύείχεος ασσον ϊσαν, σάκε ωμοισι κλ/ναντες•

5 "Εκτορα ί' αϋτοΰ μείναι όλο* Μο?ρ ε'πε'ίχσεν ,

Ιλίου προπαροιθε, πυλάων τε Σκαιάων ■

Αυ'τάρ ΪΙαλείωνα προσαΰία Φοίβος Απόλλων '

Τι'πτε με, ΤΙαλίος υιέ , ποσιν ταχε'εσσι διώκεις,

Αυτός θνητός ίων, θεόν άμβροτον ; οι/ί/ νι/ πω με

10 'Έγνως ως θεός ειμί, συ δ' άσπερχές μενίάινεις\

Η νυ τοι ούτι μελά Ύρκων πόνος, ους εροβν>σας>

Ο/ δή τοι εις άστυ α λεν , συ 2ε δεΰρ ελιάσθας ;

Ου μεν με κτανίεις, ϊπ& ούτοι μόρσιμός ειμί.

Τον δε με'γ' όχθη σας προσεφ* πόδας ωκύς Άχι?^ίυ'ί'

ψ^'



«Ζ

ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΟΣ

ΡΑ*Ω,ΔΙΑΣ Χ

ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ.

\~7υτως ούτοι μεν είς{εν) την{γ) πόλιν(ει) καταφυγόν-

τες (δειλιωντες) καθάπερ γεννήματα ελάρων , τόν ίδρω

τα κατϊ\υχον και εζήραινον άνίμω, επιον τε και ιό

δί-\.ος εθεράπευον περικεκλεισμίνοι καά περιεχόμενοι

τοις καλοίς προμαχωσιν, ΰγουν τω τειχει παντί . οι

"Ελληνες δε πλησίον του τείχους ε'πορευ'οντο , τάς α

σπίδας έπικλίναντες , και τίΐν ανω περιφέρεια* αυτών

(πιθίντες το/ ς ωμοις • Τον "Εκτορα δε αυτόθι πάρα-

μεϊναι εδίσμευσεν η αφοριστική Μοίρα έμπροσθεν τοΰ

Ιλίου, και τωνΣκαιων πυλών• Τίρος τον ύιον δε τοΰ

ΪΙηλε'ως ε λεγεν ό λαμπρός Απόλλων • Τί δη'ποτέ μ»

ϋίε του ΪΙηλεως διώκεις ποσί ταχεσι , συ φθαρτός αν ,

%%όν α<ρθαρτον και άθάνατον ; οΰδε δη πω με ένόησας

οτι θεό« ειμί , συ 3ε αδιαλείπτως πρόθυμη ; η δ»

σοι ουδέν μέλει ή των Τρ^αρ κακοπάθεια , ους ετρβ-

-\,ας εις φυγείν, ο'ί δ» σοι είς την πολιν συνεστράφη-

σαν }συ δε ενθάδε άπεχωρίσθης ; ουδαμώς με αποκτά-

ρείς , επειδή ου χ ύπόκειμαι μοίρα • ΤΙρός τούτον δϊ

μεγάλως στβνάζας ειπεν β ταχΰπους Άχιλλειίς *
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\5 "Έ>βλα•\άς μ\ Έκάεργε , θέων όλοωτατε πάντων,

Ένδάοε νΰν τρε'-^,ας από τείχεος ■ η κ ίτ/ πολλοί

ΓαϋοΜ οαάζ, εϋλον , πριν 'Ίλιον είσαφικε'σθαι ■

Νΰ» <Γ £μ£ μεν μίγα κΰαος άφείλεο, τους Ρ εσάωσας

'Ρα'/'σιως) επει ούτι τ'ισιν γ εδδεισας ο'πίσσω'

20 ΤΗ σ αν τισαίμην, ει μοι συναμ/ς γε παρεί».

ηΩ.ς ειπών , προτ\ άστυ μέγα φρονέων εβεβήκει ,

Σευάμενος, ας θ' 7ππος άεθλοφόρος συν οχεσφιν,

"θ; ρά τε ρεΐα 5έϊΐτι τιταινόμενος πείίοιο .

'\ί2ς Άχιλευς λαι^ρα πόδας και γοΰνατ ενωμα .

2.5 Τον $' ό γέρων Πρίαμος πρώτος /οεν όφθαλμοϊσ/,

Ώαμφαίνονθ' , ω στ άστερ' , επεσσΰμενον πείίοιο,

"Ος ρά τ όπωρνις είσιν άρίζνιλοι 3ε οι αυγαι

Φαίνονται πολλοί σι μετ αστρασι νυκτός άμολγω'

"Ον τε Κυν' Ω.ρίωιος ε'π/κλϊΐσ/ν καλέονστ

3θ Λαμπρότατος μεν όσ εστί, κακόν $έ τε <τ« μα τέτυκται,

Και τε φέρει πολλόν πυρετόν δοιλο/σι βροτοίσιν •

αΩ.ς τον χαλκός έλαμπε περ) στιήΰεσσι δέοντος.

'Ώ,ιμωζεν ο' ό γέρων , κεφαλήν } Όγε κό-^,ατο χερσιν 7

'Ύ^οσ' ανασυρμένος , μέγα σ' οιμωζας εγεγώνει ,

35 Κισσόμένος φίλον υιόν ο 3έ προπαροιθε πυλάων

Ειστηκει, άμοτον μεμαως ,Α-χιλϋ/μάχεσ5αι'

Τον α ό γέρων ελεεινά προσκυνά , χείρας όρεγνυ'ς'

Έκτορ , μη μοι μίμνε, φίλον τέκο:, ανέρα τούτον

Οίος, άνευθ' άλλων ""αα μνϊ τάχα πότμον επίσπγς>

4θ ΐΐνλειωνι ίαμει'ς ■ ε'πεαί πολύ φέρτερος εστίν•

Σχέτλιος , αϊθε 9εο7σι φίλος τοσσόνοε γένοιτο ,

"Οσσον εμοι'• τάχα κίν έ χυνες και γΰπες ε$οντ&(
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*'Έ,βλα-\,άς με , ω 'Άπολλον ολεθριώτατε πάντων των

θέων, δεΰρο νυν απαγαγων εκ τον τείχους- όντως

αν ϊτι πολλοί το/ς ίδοΰσιν ελάβοντο της γης , πριν

$ίς το 'Ίλιον άφιχε'σθαι . νυν} δί εμε μεν μεγάλων

δόζαν άφείλου , τούτους σε εσωσας ραδίως > επειδή

ουδαμώς εφοβήθης άντεχτισιν χαΐ τιμωρία» ίσομενην

όντως έτιμωρησαμην ά'ν σε , εΊ μοι δνναμίς γε τταρ-

ϋν ■ Ούτως ειπών επί την πάλιν μεγαλοφρονών και

επαιρόμένος ίπορευ'θη όρμήσας , ώσπερ Ίππος νικητής

συν όχήματι , ος δη ρρδ/ως τρέχει εντεινόμενος δια

της πε$ιά$ος • ούτως ό Αχιλλεύς ταχέως εκίνει τους

πόδας και τά γόνατα ■ Τούτον $ε ό γέρων Πρίαμος

ε'θεάσατο τοϊς οφθαλμοις περιλάμποντα καθάπερ α

στέρα , εφορμώντα δια τοΰ πεδίου , ος δη κατά τον

τον φθινοπώρου καιρόν ανατέλλει , λαμπροί δε και

διάδηλοι αχ λαμπηδόνες αυτόν όρώνται «V τοις πολ

λοίς άστρασιν εν τω μίσω της νυκτός , 'όν χαλοΰσι

κατ επωνυμιαν Κυ'να τοΰ Αρίωνος, τηλαυγεστατος

μεν ούτος υπάρχει , χαλεπόν δε σημε"ιόν εστί , και

γαρ ίπιφε'ρει τοις άθλίοις άνθρώποις πολύν πυρετόν .

Ούτως ελαμπεν ό σίδηρος περί τη στήθη αυτόν τρ{-

χοντος• κλαίων δ' ϊβόησεν αγέρων , την κεφαλήν δ" αυ

τός έπληξε ταΊς χερσίν ,άρας εις τό υ\ος,μεγάλως

δε θρηνήσας εΒόηαε παρακαλωι τον άγαπητόν ΰιόν ■

ούτος δε έμπροσθεν των πυλών '/'ς-ατο άπαυ'ϊως προ

θύμουμένος πόλεμε!ν τω Αχι?,λει ■ προς τούτον δί ο

γέρων οικτρά έλεγε τάς χείρας εκτείνων *Ω "Εκτορ

μη μοι παράμενε , άγαπητόν τεκνον, τον άνδρα τού

τον μόνος άνευ των άλλων , Ίνα μη ταχέως τον θάνα•

τον ίπισπάση αναιρεθείς υπό τοΰ υιού τοΰ ΤΙηλεως ,

επειδή πολλω κρείσσων υπάρχει" ό χαλεπός και ά

δικος, ίίθε γίνοιτο φίλος τοσούτον τοις θεοις,οσον ε-

μοί , ταχέως αν αυτόν οι χΰνες καΐ οί γύπες εφαγον
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Κείμενον ' η κί μοι Λινάν από πραπι'δαν άχος ίλθο/ ■

"θς μ υίαν πολλοίν τε και ειτθλανευνιν « 5ηκε ψ

45 Κτείνύ») και περνάς νήσων επ) τηλεδαπάαν.

Και γαρ νΰν δυο παιδί Αυκάονα και ΤΙολΰδαροτ

Ου δυ'ναμαι ίδεειν, Τρω αν εις άστυ άλίνταν ,

Τον ς μοι Ααοθόη τίκετο , κρειουσα γυναίκα ν.

'Αλλ' ει μεν ζαουσι μετά στρατω , ητ αν έπειτα

5θ Χαλκού τε χρυσού τ άπολυσομε& • εστί γαρ ένδον

Πολλά γαρ απασε παίδι γεραν ονομακλυτος "Αλτης

Ει δ' ηδη τε$ναο~ι , και ει'ν Άίδαο δομοισιν ,

νΑλγος εμα θυμω και μητίρι , το/ τεκόμεσθα-

Ααοίσιν δ' άλλοισι μινυνθαδιάτερον άλγος

ΰΰ "Εσσεται , ην μ* και σύ θάνγς, Άχιληϊ δαμασθε/ς.

'Αλλ' είσερχεο τείχος, ε'μον τίκος, οφρα σαασνις

Τροίας και Τρώας, μηδί μ,έγα κΰδος όρέζρς

Πηλε/δρ, αυτός δε φίλης αίανος άμερθης'

ΤΙρός δ εμί τον δυ'στηιον έτι φρονέοντ ελε'ησον,

6ο Δυ'σμορον , ο ν ρ'α πατίΐρ Κρονίδης επί γη'ραοςου'δω

Α}'ο•νι εν άργαλε'η φθίνει, κακοί πόλλ' επιδόντα^

Ύ'ιάς τ όλλυμίνους, ίλκυθε/σας τε 3υ'γατρας>

Και θαλάμους κερα'ιζομε'νους, και νήπια τίκνχ

βαλλόμενα προτί γαίγ , εν αίνρ δηίοτητι,

65 Έλκομενας τε νυους ολονις υπό χερσίν Άχαιαν

Αυτόν δ' αν πΰματόν με κΰνες πράτγσι θύργσιν

Ώ,μησται ερυουσι , εππ κι τις όζει χαλκω

Τϋ-\,ας , ή ε βαλών ρεθίων εκ θυμόν ελατοί,

Οθς τρέρον εν μεγάροισι, τραπεζήας πυλαωρουςψ

£Ό Οι κ ίμόν αίμα πιόντες, άλυ'σσοντες περ) θύμα



ΗΑΡΑΦΡΑϊΐϊ. ρι

* ρ'ρ/μμίνον' οντάς αν μοι η χαλεπή λυ'π* εζελ/πεΡ

από τής δ/ανοίας , ο ς με ε πο/Ήσεν ζρνμον πολλών τι

χοά αγαθών υιών , άναιρών > και πωλλών επί τάς

πόρρω χε/μενας νήσους- κα) γαρ νΰν τους $υ'ο μοι

παχδας τον Αυκάονα χα) τον ΙΙολυδωρον ον' δΰναμαι

θεάσασθαι> των Ύρώων σι^ραφεντων χα! άθρο/σθε'νταν

ι/ς την πολιν , ους (χοι »' Ααοθόα Ιτεκεν «' βασιλι-

χωτάτη των γυναικών • βλλΊ έ/' μεν ζώσιν εν τω ςρα-

τω ι όντως αν μετά ταύτα χαλκόν δόντες χα/ χρνσόν

ϊλευθερώσομεν , παρεστ/ γαρ , πολλά γαρ επίδωκε

τ« εαυτού θυγατρί ο περιβοΎπος γίρων'Άλτας. ει δϊ

νι'διι άπίθανον , χα/ «V τοΓς οίκο/ς του "Αιδου είσι\ λο-

7Γ» τ» ϊμαυτοΰ -ψ^Λί κ£" τ," /"»ΤΡ' > ο? εγεννήσαμεν

Λυτούς ■> ύπαρχε/• τυ/ς άλλοις δε λαοίς όλ/γοχρον/ώ-

τερος λυ'πη εσταχ -, εάν μή συ άποθάνγς αναιρεθείς

ϋπό τοΰ Άχ/λλεως• Άλλ' ε/σελθε εις τήν πόλ/ν , ώ

τεκνον εμόν, όπως σώσγς τους Τρώας χα/ τάς Τρωά

δας, μνιδϊ μεγάλων δοζαν παράσχ*ις τω ϋ/ω του Πη-

λε'ως , αυτός (συ) δε τις αγαπητής ζωής στερη&φς.

προς του'το/ς δέ έμε άθλ/ον χαά ταλαίπωρον ε'τ/ σω-

φρονοΰντα ο"/χτε/ρον , δυστυχή χαι χαχοδαίμονα , 8ν δή

ο πατήρ ο .υιός τοΰ Κρόνου επί τω τε'λε/ και τϊί εζ-

ίδω ηΰ βίου φθερεί χα/ αφανίσει ίν μοίρα οδυνηρά

πολλά χαλεπά θεασα'μενον τους τε υιούς αναιρούμε

νους , χαί ιας θυγατέρας ελχομενας και ϋβρ/ζομένας,

χα) τά δώματα διαφθε?ρ6μενα , χα) μ/χρά παιδία.

ρ/πτοΰμενα επί τήν γήν ϊν τή χαλεπρ μάχγ, χαί τάς

των ύ/ών γυναίκας ε'π/σνρομενας υπό τών χε/ρών

τών Ελλήνων εμε δί τελευταιον αυτόν οί χυ'νίς εν τα/ ς

πρώτοις θύραις χα/ τοίς προαυλ/ο/ς οί ώμοβίροι ε'λ-

κύσουσ/ , χα/ σπαραζουσ/ν , επειδάν τ/ς σιδήρω όζει

τρωσας εγγυθεν , # πλήζας πο'ρρωθεν, άφέληται τήν

■\,υχήν από τών μελών , ους ετρεφον εν τοίς νίχοις παρ-

βς-ώτας τή τραπέζρ χαί τάς πυ'λας φυλάσσοντας , ο? ί»*

ςοΰμόν α/μ* πιόντες , δνσφορϊντε$ ύπο πλνσμονϋ$ χα-



92 ΙΛΙΑΔΟΣ Ι

ΚείαΌΐ>τ ('ν προ^ΰροιτι • νεω δε τε ττάντ έπεοιχερ

"Αραι' χταμενω , δεδαιγμίνω όζε'ϊ χχλκω ,

Κεισθαι• πάιτα δε χαλά θανόντι περ, Όττι φανείη'

Άλλ' Ότε δύ πολιο'ν τε καρχ, πολιόν τε γενειον,

"φ Αιδώ τ αίσ-χυνωοΊ χυ'νες χταμενοιο γέροντος,

Τοΰτο δη ο'ι'χτισ-τον πίλεται δειλοϊσι βροτοισ-ιν .

Ή ρ" ο γέρων, πολιάς δ άρ' άνά τρίχας ελχετο χίρο~))

Τι'λλων εχ χεφαλϋς• ον'δ' "Εχτορι &υμορ έπειθε.

Μκ'τκρ δ' αυθ' έτερω^εν όδνριτο δαχρυχε'οισ-α ,

8ο Κολπον άνιεμεννι, έτε'ρΥψι δε μαζβν άνεσχε ,

Και μιρ δαχρυχεοοσ ϊ'πεα πτερόεντα προ<η\ΰδα•

"Εχτορ } τίχνορ εμορ, τάδε τ αιδεο , χαί μ ελενκτον

Αυτήν, ει ποτί τοι λαθιχαδε'α μαζόν επεα-χον ,

Ύωρ μινσαι, φίλε τίχνον άμυνε δε δήιον άνδρα

85 Τειχεος εντός ιοίν μαδε πρόμος ια-ταιτο τούτω• Λ

Σχετλιος• ειπερ γαρ σ-ε χαταχτάνγ , ου σε' τ εγωγε

Κλαυσομαι ί» λεχίεσσι, φίλον τε'χος, ον τε'χορ αυτά ι

Ουδ άλοχος πολύδωρος, άιευθε δε σε μέγα ρω ι ρ

Αργεί ωρ παρά ναυσί χυ'νες ταχεες χατίδονται.

5)0 ' Ω,ς τω γε χλαιοντε προσ•αυδν\τν\ν φιλορ νίον,

Πολλά λκτσομειω' ούδ' "Εχτορι Βνμον επειθον

Αλλ ογε μιμρ' 'Αχιλϋα πελωριον ασσορ ιόντα.

Ώς δέ δράχωρ επι χειρ ορεστερος άκίρα μενν,ΟΊ ,

Έεβρωχως χαχά φάρμαχ\ ε'δυ δε τί μιν χόλος αίνος,

ρ5 Σμερδαλεον δε δίδορχεν, ε'λκπτόμενος περί χοιγ'

Ως Εχτωρ, αο-βεττον έχων μένος } ουχ ύπεχωρει•,

Πυργω Ιπ\ προϋχοντι ρααννν άιτπ/δ' ΐρείσας'

Όχθικτας δ άρα εϊπι προς Βρ μεγαλήτορα θυμον '
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τα •\.υχην , κείσοντχι εν τοις προθυ'ροις (επροσθίν των

θυρών), τω δέ γε νέω πάντα. καθήκει πολεμώ άναιρε-

θέντι , διακεκομμένα σιδη'ρω όζεί κείσθαι, πάντα, γαρ

ευπρεπή άποθανόντι γε , ο τι αν συμβα/η (εάν εκ τνΰ

αποθάνει ι> καλόν τι φαννΐ και λυσιτελές), άλλ' όποτα»

δη λευκή ν κεφαλήν , και λευκον γενειον , και τ$ν αιδώ

αίκίσωσι κΰνες γέροντος αφαιρεθέντος, τοΰτο ί» ελεει-

νότατον υπάρχει τοις άθλι'οις άνθρώποις ■ ΈΪπε ση 6

γέρων , τάς λεύκας δε τρίχας Ζτιλλε ταις χερσιν α

ποσπώ ν αΰτάς εκ της κεφαλής•, οϋ μην τω{ον)Έκτο-

ρι{ος) κατέπειθε την \υχήν ■ Ή μη'τηρ δε άφ' έτερου μέ

ρους ωλοφΰρετο δακρυρροοΰσα τον κολπον άναχαλω-

<τα > τη έτερα. δε χειρί τον μασθόν προΰβάλετο , χα)

δακρυουσα λογούς ταχείς ϊ'λεγε προς αυτόν ^Ω,'Έ,κτΌρ

τέκνον ε'μόν ,ταΰτα' τε αίδού , και με οικτειρον αύτη ν ,

εΊποτί σοι μασθόν παυσίλυπον , και λαθι'πονον έπί-

δωκα ■ τούτων μνησθητι , ω τέκνον αγαπητόν άμΰνου

δε τον πολίμιον και άφανιστικόν άνδρα , είσελθών εν

τός του τείχους^ μηδέ προ των άλλων μαχόμενος

παράμενε τούτω• ό δεινός και άδικος• ΐάν γαρ σε ά-

ποκτείνγ•, ούκέτι σε ϊγωγε κλαΰσομαι ΐν τυ\ ς-ρωμνρ,

αγαπητέ κλάδε > 'όν έτβκον εγώ > ούδε ή γυνή η πολ

λά σοι δωρησαμίνη' πόρρω δέ σε πάνυ ημών ;ταρα

τοις ναυσί των Άργε/ων οι ταχείς κΰνες καταφα-

γοΰντοα. Ούτως ούτοι κλαίοντες έλεγαν προς τον άγα-

πητόν υ ιόν πάνυ παρακαλοΖντες , ουκ έπεισαν δέ του

"Εκτορος την \υχήν ■ άλλ' ζτός γε παρέμειε τον μέγαν

Αχιλλέα πλησίον ερχόμενον ■ ώσπερ σε δράκων άγριος

παρά τη(φ) εαυτού καταδύσει ( μυχω ) παραμένει άν

δρα , φάγω ν τίνα κακωτικά και /« ποιητικά, εισήλθε δε

αυτόν οργά χαλεπή , καταπληκτικως δέ βλέπει συςρε-

φομενος εν τω μυχω ■ ούτο)ς ό 'Έκτωρ ακατάπαυστος

έχων προθυμιαν ουκ άφίστατο > έπιστηρίζας την α

σπίδα την λαμπράν επί τω προβεβλημίνω πύργω ,

ςενάξας δε είπε προς την εαυτού μεγαλόφρο-.α -\,υχήΐΓ
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'Ώ,μοι εγων ει μεν χε πΰλας χαΐτε'ιχεα δυω^

«00 Ώουλυδάμας μοι πρώτος ε'λεγχειαν άναθήιτει ,

"θς μ ε κέλευε Τρασ-ι ποτι πτολιν ύγή<ταο•θαι ,

Ήυ'χθ υπό τχ'νδ' όλον ν , οτε τ ωρετο διος Άχιλλευ'ς .

Αλλ' εγβα ου πι%όμην %τ αν πολύ χίρδιον ϋ»ν

Ήϋν δ' έπε) ωλετα λαόν άτασ•$αλΙνια•ιν,

1θ5 Α/δέομαι Τρρας χαι Τρωάδας ίλκειτιπέ πλους,

,Μήποτέ τις εΐπνιατι χαχωτερος άλλος ίμεϊο,

'Έχτωρ γρι βίγφι πιθη'ιτας ωλειπ λαόν.

*Ω,ς ερέουοΊν εμοι δε τότ' αν πολύ κερδιον ι/Ή

"Αντην , « 'Αχιλϋα χαταχτείναντα νεεσθαι,

ίΐο Ήε' χεν αυτόν όλεΊτ^αι ίυκλριως προ πόλης-

Ε/ ίί χεν άτπι'δα μεν καταθείομαι όμφαλο'ετιταΛ

Και καρύδα βρίαραιν , δόρυ δε προς τείχος ίρεισ~ας,

Αυτός ίων Αχιλϋος άμυ'μονος άντίον έλδα,

Και οι ύπόσχωμαι Έλτ'νην, χαι χτημα&' άμ' αυτί)

1ΐ5 Τΐάντα μάλ',οσΦα τ Αλέξανδρος χοίλγς ένί νχυτιν

Ήγάγετο Τροι'ηνδ' , » τ ε πλετο νε/χεος άρχ$%

Αωσίμεν'Ατρείδγσ-ιν άγειν , α μα τ άμφις'Αχαιοΐς

Αλλ' αποδά<Γ<Γα<Γ$αι , οννα πτο'λις %δε χίχευδε'

Τρω<τιν δ' αυ μετόπισ$ε γεροΰσιον ορκον ί'λωμαι,

120 Μκ'τι καταχρΰ-\,ειν , αλλ' άνδιχα πάντα δάο•αο~θαι}

ΚτΐίοΊν οτην πτολίεθρον επήρατον εντός εέργει'

'Αλλά τ/» μοι ταύτα φίλος διελεζατο 5υμός\

Μχ' μιν ε'γω μεν "χωμαι ι ων ό δε μ ουκ έλε/σ•&, '

Ονδί τι μ' αίδίο-εταΐ) κτενεει δε μί} γυμνον ιόντα ,

125 Αΰτως ώστε γυναιχχ, ε'πει' χ από τεΰχεα δΰω•

Ου μίν πως νΰν εστίν από δρυός ούδ' από πέτρας
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Οι μοι εγώ, εάν είς τας πύλας και τα τείχη είσίλθω,

πρώτος 6 Πολυδάμας μοι ονείδη και λοιδορίας ϊπά-

ξει,ο'ς με έκελευί προοδοποιήσαι το/ ς Ύρωσίν επί

τήν πολιν χατά τήιδε την— νύκτα, έπε/ο*» ίξώρμησεν 9

ΐνδοζίτατος Άχιλλεύς , άλλα εγώ ούκίπειθόμην όν-^α^

α* πολλω έπικερδεστερον και ωφελιμωτερον ην. νυν

δέ μεθ' ο άπίβαλον τόν λαόν διαμαρτία κα\ αβου

λία εμγ , αιδούμαι τους Τρώας και τάς Ύρωάδας της

τους πέπλους εφελκομενας , μη ποτέ τις άλλος χΉρων

εμού ε'ίπγ' 'Ο'Έκτωρ τρ έαυτοϋ θαρρήσας ισχύι από

βαλε τον στρατοί/• ούτω λϊζονσιν ΐμοί δί τότε πολ-

λω ώφελιμωτερον αν ε/ η φα»ερώς , η τόν Αχιλλέα ά•

ποκτείνχττι έπανέρχεσθχι , « δή εμι άπολέσθαι έν-

δόζως έμπροσθεν της πόλεως- εάν δέ την ομφαλούς

εχουσ-οΜ ασπίδα καταθω, και το ίσχυρόν κράνος, το

δόρυ δέ προς το τάχος στηρίζας , αυτός πορευόμενος

παραγίνωμαι εναντίον τοΰ άμωμήτου Άχιλλέως, και

ύπόσχωμαι αυτω την Έλενην., και συν αΰτρ τα κτή

ματα πάιτα πάνυ , ο σα γε 6 "Ά-λίζανδρος εν ταίς βα-

ΰείαις ναυσίν 'ήγαγεν είς την Τροιαν, ήτις ύπήρζεν

αρχή "ίριδος και ίχθρας,δωσειν τοις ύιοίς τοΰ Ατρέ

ας αγειν , και άμα χωρίς αυτών, τοις'Έλλητιν άλ

λα άπομερίσασθαι, Οσα γε ήδε ή πόλις κρύπτει και

εμπεριέχει" τοις Ύρωσί δε μετά ταύτα τοις γίρου-

νιν οφίΛοχενον Όρκο* όμόσω μηδέν άποκρΰ\ειν και

νοσφιεΐσθαι , άλλα πάντα είς δυο μέρη διελεΐν , ό-

σην κτήσιν ή (περαστός πόλις ένδον έναποκλειει και

περιέχει• άλλα τί δή μοι ταύτα διεζήλθεν ή αγαπη

τή •\.υχή ; μή ΐγώ μεν πορευόμενος άρ/κω παρ αυ

τόν (παραγενόμένος Ίκετεύσω αυτόν), ούτος δί με

ουκ οίκτειρη , ουδέ τί με αίδούς άζιώση , άποκτεινη

*ε ανοπλον υπάρχοντα ούτω καναπερ γυναίκα , έπα

υαν τα όπλα έκδύσωμαι ■ ουκ ίστι νύν δυνατόν άπό

δένδρων, ουδέ άπό κυμάτων τούτω γυναικώζ προσ-
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Τω άοριζΐμεναι, ατε παρΒενος ιιΊ'θεός τε'

ΤΙαρΒενος νίθβίς τ όαριζετον άλλήλοιιν.

Βε'λτερον αυτ εριδι ζυνελαυνε'μεν οττι τάχιστα

ΐ3θ Ειδομεν }οπποτερω κεν Ολύμπιος ευ χος όρίζγ •

*ίϊς ωρμαινε μένων 6 δε οι σχεδόν ηλθεν ΆχιΤλευ'ς,

Τ1σος 'Ένυαλίω κορυθάίκι πτολεμιστγ ,

"Σείων ΐΐνλιάδχ μελίαν κατά δεζιόν ωμον,

Δειννν ' άμφί δε χαλκός ελάμπετο είκελος αυ'γρ

ι35 ΑΗ πυρός αίθομενοιο, ϋ ηελίου ανιόντος•

"Εκτορα δ' , ως ειόησεν , 'ίλε τρόμος , ου'δ' αρ' ίτ' ί'τλα

Ανθι μένε/ν, οπίσω δε πΰλας λίπε, βϋ δε ροβηθείς.

Πηλείδης δ επόρουσε , ποσί κραιπνοίσι πεποιθως'

Ήυτε κίρκος όρεσφιν , ελαφρότατος πετεινών ,

ΐ4θ 'Ραίδίως οι μ,Υΐσε μετά τρήρωνα πελειαν

Ή δε θ ΰπαιθα ροβειται' ο δ' ε'γγΰ&εν όζυ λεληχώζ

Ταρφε', επαίσσει , ελΐειν τε έ θυμός άνωγετ

ΛΩ.ς αρ' ο γ ε'μμεμαως ίθύς πίτετο • τρε'σε δ' "Εκτωρ

Τείχος υπό Τρωών, λαι-\,γιρά δε γου'νατ' ε'νωμα.

1^5 Οι δέ παρά σκοπών και ερινεόν ννεμόεντα

Τείχεος α'αν υπ εκ κατ άμαζιτόν εσσευ'οντο'

Κρουνω δ' ΐκανον καλλιρρόω^ ένθα δί πνγαι

Λοιαί άναίσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος .

Ή μεν γάρ θ' ύ'δατι λιαρω ρέει, άμρί δε καπνός

ΐ5ο Γίνεται βζ αΰτϋς, ωσεί πυρός αίθομε'νοιο•

Ή ί' δ'τερ» θε'ρεει προρίει, είκυϊα χαλάζνι ,

*Η χιόνι -^υχρνί , >? ίζ ύδατος κρυστάλλν.

νΕί/3•α δ' ε'π' αύτάων πλυναί ευρεες εγγύς 'ίασι

Καλοί, λα/νέοι, ο 3ν ειματα σιγαλόεντα
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διαλίγεσθαι χαθάπερ παρθένος χαί ρΐ&ίας' η παρ

θένος και 6 νεςυνιας προσδια?νέγοιται οό'τώς ά?\ληλοις ■

βελτιον >έο~τι μετά έριδος και μαχ/ς συνελαΰν-ειν και

συμβάλλει» ότι τάχος: ■ θεασω μέθα τίνι δη ό ου

ράνιος καύχημα παρέκει και δωρη'τεται. Ούτω διελο.-

γ/ζετο έστω-ς ■ ούτος δε πλησίον αυτού παρεγενετο

6 Αχιλλ,εύς όμοιος τμ *Αρ« τφ εύκινητοχράνο 'πέ-

λιμκττν! -, κινων- την εκ • τοΰ^ΤΙηλιον ο-ρους μελία» κά- ■

τά τον -δεζιαν :ώμοι> την φοβερά•-^ περιέλαμπε δε ό

σίδηρος όμοιος'λαμπηδονι, η πυρός καιομενού η Ϋιλίνυ

ανατέλλοντες ■ ην "Έκτορα οε, Ό'τί έθεάιτατο , κατ~λα-

βε φόβος και τρόμος , ουσνπέμεινίν έτι μείναι αυτό

θι , οπίσω δε τάς πύλας κατέλιπεν , άνεχωρησε δε

φοβηθείς. Ο τού ΤΙηλέως δε υιός έφώρμησε ποσί τα-

χίο-ι θαρρών , χαθάπερ ιΊραζ εν τοις όρεσι χουροτα-

πς των πετεινών , ραδιως ωρμ.ησεν επί την δείλη ν

περισ.τεράν , αυτή δε εις το έμπροσθεν φεύγει-, ουτς

δε έγγύθεν όζίως βοών συνεχώς εφορμά , χ*ι•«λειν

αύτη ν, προτρέπεται η ά.υχή-• Ούτω δη αυτό; προθύ

μου μένος κατ ευθείαν έτρεχεν ■ ό'Έκτωρ δε φοβούμε

νος έτράπη προς τό τείχος των Τρωών > ταχίως δε ■

τα. γόνατα έκίνει• Ούτοι δι πάρα την περιοπην } {πο.-

ρα τον επί τό σήμα τοΰ'Ίλου ύ~\,ηλόν τόπον) χα) τ» ν

ύ^ηλην άγρια» σ•υχη ν αεί προς το τείχος έ•πί την πλα

τεία» οδον την χαλούμε νην βασιλικην έτρεχον- αφί-

χοντο δε παρά την περικαλλως ρέουσα» αττόρροιχν ,

ενταύθα δε πηγαί δύο άναβλύζουσι τον στρορωδους

χαί ρευματω'δους Σκαμάνδρου η μεν γαρ πι ύδατι

θερμότερα ρεί , περί αυτήν δε καπνός γίνεται έζ αυ

τής ωσπερ πυρός καιομενού• ή ετέρα* δε κατά, το

θέρος προχέει όμοια χ&λάζγ , « χιόνι -\,υχρχ , η τόί

έκ τοΰ ύδατος κρυστάλ]ω ■ ενταύθα δΐ απ' αύτων πυ'-

ίλοι πλατείς εγγύς ύπάρχουσι περιχαλλεϊς , λίθι

νοι ι Όπου τα λαμπρά ιμάτια 'ίπλυνον αϊ γυναίκες

νοί. ιν. ι
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ϊ55 Πλυ'νε<τκον Τρρων άλογοι, χαλά/ τε θυγατρες.

Το πρ)ν ε'π' ειρήνης, πρ)ν έλθεϊν υ'ιας Άχαιων

Τγ ρα παραδραμίτϊΐν, φευ'γων, ό δ' οπιτθε διωκων ■

Ώρόα-θε μίν εσθλος έφευγε , δίωκε δε μιν μίγ' άμείνων

Καρπαλ/μως• επει ου χ ιερήιον , ουδέ βοείην

1<5ο Άρνυ'ο-θκν, & Τ( τοτ<τϊν άίθλια γίνεται ανδρών.

Αλλα περ\ -^υχϋς Οίον "Εκτορος ΐπποδάμοιο ■

'Ω,ς δ' οτ' άεθλοροροι περ) τέρματα, μωνυχες Ίπποι

'Ρίμφα μάλα τρωχωο-ι • το δε μίγα κείται άεθλορ, •

"ίππος, «ε γυνή ανδρός κατατεθνηωτος '

ΐ65 ΛΩς τω τρ)ς ΤΙριάμοιο πάλιν περιδινηθήτην

Καρπαλι μοισι ποδε<τοΊ ' θεο) δε τε πάντες ορωντο.

Το7<τι δε μυ'θων ΰρχε πατ*ρ ανδρών τε θέων τε •

*Λ πόποι , » φίλον άνδρα διωκόμενον περ) τείχος

"Οφθαλμοίαν όρωμαι- εμον δ' όλορυ'ρετχι Ητορ

1^0 "Εκτορος, ο ς μοι πολλά βοών ε'π) μ»ρϊ εκγεν,

'Ίίκς »ν κορυφγιη πολυπτύχου) άλλοτε δ αυτέ

'Έ,ρ πόλει άκροτάτνι ' νϋν αυτέ δΐος Άχιλλευς

νΑ<ττυ περί ΤΙριάμοιο ποτίν ταχίειτσι διώκει .

Άλλ' άγετε , φράζετθε , θεοί , και μτ,τιάασθε ,

%2& Ήί μιν εκ θανάτοιο ταωσομεν , «Ι μιν ίίδα

Τίαλείδνι Αχιληϊ δαμάσα-ομεν , εο-θλον εόντχ .

Τον δ α£τε προο~εειπε θεά γλαυκωπις Άθ»ν«•

*Ω. πάτερ*, άργικέραυνε , κελαιιεφες, οίον εειπες;

*Αι/δρα θνητόν (όντα, πάλαι πεπρωμίνον αισνι ,

ΐ8θ *Α.φ ϊθελεις θανάτοιο δασ•»χέΌς εζαναλΰιταζ ;

*Ερ^'• ατα^ρ ούτοι πάντες επαινίομεν θεο) άλλοι •

Τ»ν δ' άπαμειβομένος προο-ίφ» νερελτηγερε'τα Ζευς-
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των Ύρωων > και αί ωραίαι θυγατέρες πρότερον επί

τϋς ειρήνης πριν ήλθον οι νιοι των Ελλήνων ίκεϊ-

σε δε παρεδραμον ό μεν φευ'γων , όδε όπισθεν διά

κων • έμπροσθεν μεν ε'φευγεν ανδρείος, ίδίωκε δε αν

ιόν πολλφ κρείσσων ταχέως πάνυ • επειδή ου προ-

βατον ουδέ βύρσα ε μέλλον λή•\.εσθαι « άπερ γίνον

ται άθλα τοίς ποσί των ανδρών , άλλα. περί τϋς

ζωνΐς ετρεχον του ιππικού και πολεμικού ' Εκτορος-

α>σπερ σε όταν άγωνισταί Ίπποι μονωνυχες περί το

τέλος του δρόμου ταχέως πάνυ τρε'χωίτι, μίγα δε

ίπαθλον κείται Ίππος , ί γυνή ανδρός αποθανόντος .

οΰτως ούτοι τρις τήν του ΤΙριάμου πόλιν πίριίδρα-

μον , και δίκνιν τόρνου περιεστράφησα* ταχεσι ποσίν,

ο'ι θεοί δε πάντες εθεωντο • εν τούτοις δέ λόγων »ρ-

ζατο ο πατήρ των ανδρών και των θέων . Φεΰ φεΰ ,

οντάς άνδρα φίλον διωκόμενον περί το τείχος θεωμαι

τοίς όφθαλμοίς , ή ε'μή δε άποδύρεται \υχ* ένεκα

του "Εκτορος , ος μοι πολλούς μηρούς βοών εκαυσεν

(ν ταΐς κορυραΐς τϋς πολλά άποκλίματα εχούσης

"\δης , άλλοτε δε $ν τγ άκροπόλει ■ νυνι δε αυτόν ό

«νδοζόταΊνς Άχιλλεύς περί τήν πόλιν τοΰ Πριά

μου διώκει ποσί ταχεσιν. Άλλ' άγίτε σκοπείτε , ω

βεο) , και βουλεύεστε , » όπως εκ του θανάτου σω-

σωμεν αυτόν , « ί(δ>ι αυτόν &ανατωσωμεν δια τοΰ

Άχιλλεως ηΰ ΰιοΰ τοΰ Ώ,ηλε'ως, άιδρείον καά γέν

ι αίον οντά • Προς τούτον δί είπεν ή §εά ή εύ-

όφθαλμος Άθανα ' ΤΩ πάτερ λαμπροκέραννε των σκο

τεινών νεφών αίτιε , οίον χαλεπόν ει πας • άνδρα

φθαρτον οντά ΰποπεπτωκότα τρ μοίρα πάλιν έθε-

λεις εκ ηΰ κακόηχου και χαλεπού θανάτου άναρρύ-

σασθαι ' πράττε • οί άλλοι δε πάντες θεοί οΰκ ιττ-

αινοΰμεν σοι ■ Πρβ; ταυ'την δε άποκρινόμίνος είπεν

6 τας νεφελας άθροίζων Ζευ'ς- Θάρρει , ω τριτογε-
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Θαρτα, Τριτογέναα , φίλον τίχ,ος• ου νυ' τι θυμ$

ΥΙρόφρονι μυ$αψΑΐ) ε'θέλφ $έ τοι ήπιος έ-ιναχ'

ϊ-85 'Έρζον , 0 7γυι ίκ' τοι νόος4'πλετο , μηδέ τ έρωϊί . ' • ■

°Ώς εΐπων , ωτρυνε παρος μεμάυιαν Ά$»νΥιν•

Β« $ε κατ Ουλόμποιο καρ4νων ά'/ζχσ-χ.

"Εκτοραδ άσπερχες αλανιών εφεπ' ωκυς Ά%ιλλευ'ς•

'ίϊς § 'ότε νεβρον όρε<τφι κυ'•&ν~ελάροιο <ί7»ιται>

19Ρ 'Όρσ-ας ε'ζ ίό'νϋς-, ί/ά'τ' ϋίγχεα.^ χαά ίια' β^ιτιτας'•

Τόν <Γ , β'ίπερ τε λάθμιτι χαταΐτηίςας υπό θ&μνω^

Άλλα τ άνιχνευ'ων 3ε» ε μπεδον , ορρα κεν εύρ$•

°Λς "Εκταρ ουλϋθε ποδαχεα' ΤίΥίλήωνα .

ΌίΓ<ΓΑκ/'$ ορμώο•&ιε πυλάων • Άα'ρίά'νΐάων '■'■ : '

}.ρ5 Αντι'ον ΛΪζατθοίΐ , εϋδμήτους• υπό πύργους ,

Ε'ίπως οι χαθυ'περ&εν άλάλκοιεν βελεεσοΊ' .;-

ΤοοΌτάκ/ μιν προπαροιθεν άποττ-ρε^χσ-χε παραφΒα\

Ώρός πεδίον ' αυτός <$£ ποτι Γ*πτ4λϊος πετετ αιε'ι.

'Πς δ εν όνειρα ου δύναται ψεν'γοντα' διωκειν '

3Ρ0 Ουτ' α ρ ο τόν δϋναται ϋπορεΰγειν.'•, οϋ'θ' ό διωχειν .

->" Ω,ς ρατόν οϋ δυνατό μάρ-^,χι πσ&\ν ,•'οϋδ' ο•ς άλυ'ζαι.

ΐίως δε χεν 'Έχτωρ κΰρας' ϋίτ-εζερυγεν '&ανάτοιο ,

Ε/' μη πυ'ματο'ν τε και ΰ&ΤάτΌν Υντετ Απόλλων

Έγγυθεν, ο ς οί επωρτε μένος λα.ι\γ\ρα' τε γοΰνα [

2θ5 Λαο/οΊν. δ' άνίνευε χαρήατι δϊρς Άχιλλευς,

Ονο* 6ιά ϊίμεναι επ\ "Εκτορα πικρά 'βελεμνα '

Μήτις χΰδος αροιτο βαλων, 6 δ^ε δεύτερος ϊλθοι '

Άλλ' 'ρτε ί» τό τέταρτον ε'π) .κρουνούς άρι κοντό ,

Κα£ τότε δ)Λ χρυ'ο~€ΐα πατήρ ετίταινε τάλαντα ■

§}θ 'Εν $' ΐτίθα δυο^χϋρε τα,νηλεγίος 6αΐ'άτοιο;ϊ
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νε/ά Αθηνά, τεχ,νον άγαπητόν , ούτι δη ^λϊ' Τ0"

θυ'μω διαλέγομαι, βοϋλομαζ δε γε φιλάνθρωπος εί

ναι • ποΊηζΰν ωτπέρ ί» • σο/ νους κάί θεληο~ις ύπάρ-

%£*) μηδίτί. αποχωρεί . Ού'τ,ως εΐπων,παρωζννε την

ν.αά πρότερον προθνμουμίνην Άθϊΐιάΐ' ' επορεΰθη δε

όρμησ-ατα έχ των ένοχων του Όλυμπου' τον "Εκτο-

ρα δε αϊηνεχώς ταρατσών εδ/ωχεν ό τάχΰπους Άχιλ-

Άεΰς ■ ων-περ δ£ όταν χϋων εν τοις όρε<τι διώκγ γέν

νημα ίλάφον άνχ<Γτη<ταςέχ της κοίτης.) δια των κοί

λων κα\ βχο~/.μων τόπων του ορούς ■ τούτον δε εάν

*•ε και λάθη ΰποφυγων εις τον θάμνο* , άλλα γε ΐ-

ίευναν τρέχει άτφαλας και διηκριβωμΑνως (άνειδοτω;)

ε ως αν ,εΰρνί'- όϋ'-τως ο "Εκτωρ ουκ ε'λάνθανε τον τα-

χΰποδα νιόν τοΰ- Πηλε'αις , όιτάκις δ χ**- λογια-χιτο

των Δαρδανίων πυλών εναντίον όρμηται } υπο Ίου,ς

7 άλως ϊκτιο-μενου; πυ'ργονς} είπως χυ'τφ υπερανω-

6εν βοηθήσ-εαν $*ά των βέλων ' τότακις αυτόν έμπρο

σθεν προφθάνων άπέττρεφε χα) εδίώχεν εις το ττε-,

$ίον, αυτός δι πρδς την πόλίν ετρεχεν άεΐ' άίο-πίρ

δε ε ν . όνείρω ου' δυν-ατόν- διώχειν τον φειγοντχ , όνις

ϋυτος αϋτον δυ να,ται Ακφυγειν , οί'τ' χυ'τος διωιιειν ■

ούτως οΰχ εδΰνατο ου το; χαταλα,βεΐν τοις ποο~ίν, όψ

δε αυτός εχφνγίϊν . πως ί' $ί' ό'Έχτώρ έζεφυγ'ε την

χαλεπή ν μόϊραντοΰ θανάτου ,' ει μη το ετχχτον και

τελευταίο* (τυνήντητεν αΰτφ ό Απόλλων εκ του ιτυ'νεγ-

γυς, 'ός αυ'τω επιδιη'γειρε και άνερρω<τε την. τε I-

(τχυν κοιτά ταχέα γόνατα {διηγειρεν ια-χνν χαΐ τΛ'-

χεα γόνατα); τώ σ-τρχτω δε απηγόρευε τ\\ κεραλΐί

ν ενδοξότατος Άχιλλεύς , οοδε ηφιει φέρεσθαι επι τον

"Εκτορα τχ ■. πικρά κχί οδυνηρά βέλη , μη τις τρωο-χς

αυτόν δό^αν λχβοι, ούτος $& νσ-τίρος πχρηγ-νοιη, ■

ι,λλ οζτη: ίκα δη το τέταρτον- άφικοντο πχρχ τας ταιν

ττηγων απόρροιας , τηνιζαντα δη ό ττατν.ρ εζετανε

ΤΛ~ς χρυα-χς πλχττιγγχς τοΰ ζυγοΰ , ίνετΙΟϊί δι δυο

μο/ρχς ηϋ μχν.ράς εμποιοϋντος: φρζντίδχς- θα'ιχπν ,
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Την μίν 'Αχιλληος , την α' "Εκτορος ΐπποα'χμοιο '

"Ελκε $ε μίσσα λαβαν ρέπε α"Έκτορος αϊσιμον ημαρ.

νΩ.ιχετο α' είς'Α'/σαο• λι'πεν $ί ε Φοίβος 'Α'πόλλίον •

ΤΙηλείωνα ί Ί' κάνε θεοί γλαυκά πις 'Αθήνα ,

2ΐ5 'Αγχρΰ ί ιστάμενη ΐπεα πτερόεντα προσηΰαα'

Νίν ο η νωϊ γ εολπα,Διϊ φίλε, φαίδιμ' Αχιλλεΰ ,

Ο'ίσεσθαι μίγα κΰαος 'Αχάιοϊσι προτϊ νηας7

"Εκτορα αγωσαντε , μάχη; ατόν περ ε'όντα •

Ου οι νϋν ετι γ' εστί πεφυγμίνον άμμε γενέσθαι ,

220 Οι/ί' « κεν μαλα πολλά πά$οι έκάεργος Απόλλων^

Προπροκυλ/νίόμένος πατρός Διός αχγιόχοιο .

Άλλα συ μεν νυν στήθι και άμπνυε• τόναε <Γ ΐγω το/

Οίχομίνη πεπιθησα εναντ'ιβίον μαχέσασθαι.

°Ώ.ς ράτ' ΆθηναΙη ' 6 α' επείθετο , χαίρε ίε &υμ$'

225 Στ>7 α' αρ' επ) μελίης χαλκογλωχινος ε'ρεισθείς -

Ή σ* άρα τον μεν έλειπε, κιχη'σατο $"Έκτορα οίον,

Δη'ι'φόβω ε'ικυΊα ίεμας και άτειρία φωνην .

'Αγχοΰ $' ΐσταμίνη επεα πτερόεντα προσηυ'ία '

Ήθει', η μάλα $η σε βιάζεται ωκύς 'Αχιλλευς,

23θ ' Αστυ πίρι ΤΙριαμοιο πόση ταχεεσσι σιωχων

'Αλλ' αγε .ση στίωμεν , και άλεζωμεσθα μένοντες.

Την α' αυτέ προσίειπε μέγας κορυθαίολος'Έκτωρ'

Δηϊφθβ\ η μίν μοι το πάρος πολύ φίλτατος ησθα

Τνατων , ους 'Έκαβη ή§£ ΤΙρ/αμος τεκέ πχιδας•

235 Νίν ί' ετι και μάλλον νοίω φρεσΊ τιμη'σασθαι ,

Ος ετλης, εμευ εινεκ , επει ίσες ύφααλμοισι ,

Ταχεος ε'ζελθεϊν, άλλοι α' ε ντοσιέ μίνουσι .

Τον α' αυτέ προσέειπε θεά γλαυκάίπις 'Αθήνη •



ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ. 103

την μεν 'Κχιλλίως , την δε'Έκτορος τοΰ ΐππικοΰ και

πολεμικού , αν«λχ£ ίί εκ τοΰ μέσου κρατη'σας, ερ-

ρεπε δε καΐ κατεφίρετο ή τοΰ "Εκτορος θανάσιμος ήμε

ρα, απήλθε δε εις τον αδην, κατελιπε δε αυτόν ό

λάμπρος Απόλλων ■ Πάρα τον τοΰ Πηλέως ΰιόν αϊ

άφίκετο ή θεά ή ευ οφθαλμός Αθηνά , πλησίον δε ?"«-

σα λογούς πτερωτούς και ταχείς έλεγε προς αυτόν ■

Τ&υν ί» ν μας γε ελπίζω , *? ιρ/λί τοΰ Διός, λαμ-

πρότατε'Αχιλλεΰ , κομίσειν δόζα* μεγάλη» τοϊς'Έλ-

λησιν εις τάς ναυς, τόν' Σκτορα άποκτείναντες καίπερ

οντά άκορεττον μ&χης > ούκέτι νΰν εστί δυνατόν αυ'τω

Υμάς εκφυγεϊν , ουδέ ίάν πολλά πάνυ πάθγ ο πόρ-

ρωθεν ενεργών Απόλλων , ύποπίπτων και κυλιόμενο;

έμπροσθεν τοΰ την αιγίδα φοροΰντος Διός ■ άλλα συ

μ£ν νυνϊ στήθι και ανάπνεε , τοΰτον δε ε'γω' σοι έ{ά)π-

ελ^οΰτα &αρσοποιησω πολεμησαι κατ εναντίωσιν

βιαία» ■ Ούτως εϊπεν ή Αθηνά ■ ού τος ο£ ΰπήκουε , β χαί

ρε σι εν τίί -\.υχη , ε ςη δβ ε'πιτηρίζας εαυτόν ε'π) της

σιδηράν επιδορατίδα εχουσης μελίας ■ Αυτή αε τοΰτον

μεν κατελιπε , κατέλαβε δ£ τον ένδοζότατον'Έχτορα,

όμοια τφ Δηίφόβω κατά τε το σωαα και την ίσχυράν

και άκαταπόιητον φωνη'ν πλησίον δ£ στάτα λόγους

ταχείς 'ίλεγε προς αυτόν • *Ω αίδεσιμε άδελφε , όν

τως πάνυ δή σε καταναγκάζει ό ταχυ'πους Άχιλ-

λευ'ς , πίρί την πόλιν τοΰ Πριάμου διάκων ταχέσι

ποσίν ■ άλλ' άγε δη στωμεν και άμυνωμεθα παραμέ

νοντες ■ Προς ταυτην σε εϊπεν ό συνεχώς το κράνος κι-

ιων μέγας "Εκτωρ . ΤΩ Δηίφόβε, όντως μίν μοι και

πρότερον παιυ φιλτατος υπήρχες πάντων των αδελ

φών , οΰς η Εκάβη και ό Πρίαμος εγεννησα» ύιοΰς .

ιΰν δ ετι και μάλλον διανοούμαι κατά διάνοια* τιμη-

σαι και φιλησαί σε, 'ός ΰπίμεινας 'ίνεκεν εμοΰ, επειδή

εθεάσω τοις οφθαλμοίς , « ζελθεϊν τοΰ τείχους, οι άλ

λοι δε εντός μενουσι ■ Προς τοΰτον δε ίϊπεν ή &ε& ή

ευόφθαλμος Αθηνά ' Άιδίσιμε άδελφε , όντως μεν πάνυ
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ΉΘη', « μεν πολλά πχτύρ και .ζότ ιχ μντνρ

■■4θ Λισσοιθ , -ϊζβί^ζ γοινοΰμενοι , χμ<ρ) ο ΐτχίροι , , :, ...

ΑύΒ/ μίνε-ιν ταιονγαρ ύποτρόμεοι'σιν χπχ-ντες' >\ .

Άλλ' βμό; 'ίνοοθι θυμό; ετΐίρετο πένθει λι■γρ.ν•

Νί7<• α' ίθΰς 'μεμχώ.τε μχχ^αίμεθχ, μν$ 'ετι λούρων

'Έστω φαΰαλϊί , ΊΊχ £$ομεν , εί, ν.εν Άχ/λ?,ευς

245 Ν&>7 κχτΛΆτείνας , 'ένχρχ ■βροτόεντχ φίρητχι .

Η» ας ιπ/' γλαφυρές, η κεν σΖ -ίουρι άχμθίη.

ΛΏ.ς φχμίνα , και χερίίοσυνφ ήγη'σατ Άβήναι.

θ/<5•. οτε ^ί) σχεϊόι α σαν ίττ ' χίλήλοίχιρ ϊόντες^ . „ ,

Τίϊ> πρότερος προαεείττε-μίγας χορυθαίολος ' Εκτ&ρ-

ώ5θ θ£/ ιτ' ί τ/, ΤΙν,λίοςνίε , φιβησομαα , ως το' πάρος περ'

Τρ)ς ττίρ) χστυ μίγχ ΤΙριάμον, ο Ιοι> , ου Η ποτ ετλνν

Μέίΐ•α< επερχόμειο'.' νυιι αντί με &υμας ανν>ιε,

Στα με-, αϊ αιτία σαο' ελο-ιμί κεν^ μ. κει• άλο/νν-.

Άλ/.' αγε δεΰρο θεούς έπι$•ω μεθχ- Τοϊ γχρ άριστοι

255 Μάρτιρΰ/ εσσόνται ,.χα« ίττ/σκοποί άρμοΐ'/άα» *

Οι/ ρ/αρ ί^ώ; <τ' ίκττΛ^λί/' χακιω > χι κεν ε'μοί Ζ,ευς

Δωϊΐ Αχμμ&ιίιι>> , ■ <τ«ν ^£ \υχν» χφίλ&μαΐ' . - >-

Λλλ ί^ί/ άρ λ'ί ύτ£ συλα'σω κλοτα τενχε, Άχιλλευ ,

ίΛρσρ Άχχιοισιν ύωσω πχ/ιν ωςόί συ ρε^ειν.

200 ιο/ό αρ υποόρα ιάων προσίφνιποσχ; ωαυς Αχι?Αευς•

' Εατορ , μι-ί μοι , αλχστε > συναμοσυνχς αγόρευε ■-

'Ω,ς ουκ εστί λίοισι και άι>$ρ^σιν ορζιχ <πιστά}

Ουδέ ?\υκοι τε και αρνες ομό$ροι>χ &υμόν εχουσι»,

Άλλα ιιχαχ φρονεοίτι οιχμπερίς χ7\λαλοισιΐι '

265 Λ<1ς ουκ ε'στ' ε με χαΐ <τε ριΜμειαΛ , ούτε τι νώιν

"Ορκιχ ί<τί*5ντα/, πριν. γ' .» έτερον γε πεσόντα
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ό πατήρ χαι η σεβαστή μήτηρ παρεχάλουν εφεζης

/κετευοντες, και οι φίλοι περιεστωτες, αυτόθι παρα-

/χένειν , ούτω γαρ άπαντες . τρέμούσι χαι δίδοίχα-

σιν • » εμη μεντοι -^υχη- (^τος- χατεπονεϊτΌ πενθεί χαι

?\υ'πη χαλεπΐί • νυνι νε &νθυ συν εύθαρσία όρμωντις

πολεμάμε!! , μηδέ τι δοράτων ΰπαρχετω φιιδω, όπως

θεασωμεθα , εάν 6 'Α,χιλλευς άποχτε'ινας ήμας όπλα

νμαγμένα χομ/σρ επί τάς χοίλας ναϋς,η αναιρεθείς

αν οπό τζΰ σχ>ΰ δόρατος • Ούτως ειπούσα δόλω και

επιβουλή προηγη'σατο η Αθηνά• Ούτοι δε «ν/χα δη

πλησίον εγενοντο επάλληλους ε'ρχομειοί) προς τούτον

πρότερον ε'ιπεν 6 συνεχώς την περικεφαλαία» χινών μί-

γας "Έ,χτωρ • Οΰχετι σε 5 ω ΰιε π^ Πηλε'ως , φοβηθή-

σομαι, χαϊ φευ'ζομαι ώ'σπερ πρότερον . τρις πίρί την

μεγάλην πο7•ιν του Πριάμου εδεισα, ουδέ ύπίμεινα

πα,ραμειναι εττιόντα ' νυν) 2ε με ή •\υχη άι έπεισε και

παρωρμ.ησε στηναχ εναντίον σου ' χρατησαιμι αν , μ

::ρατηθειην άν-άλλ' άγε δη τους θεούς μάρτυρας των

λεγομένων ποιη'σωμεν , ούτοι γαρ άριστοι μάρτυρες

έσονται, χαί έφοροι των ομολογιών χ αϊ συμβόλων .

ου γαρ ε'γω σε αάχ'ισω ούδε υβρίσω δίΐνας χα) υ'πε^

ρηφχν-ως, εάν μοι ό Ζενς παράσχω την ε'χ μονομέ

ρειας ηχην, την σίϊν δί ζω$ν άφέλωμαι ■ άλλ' ε'πει-

δάν σε τά ενδοζα όπλα ίχδΰσω, Αχιλλεΰ , νεχρον τοις

* Έλλκσιν άποδωαω , ούτω δέ χαϊ συ ποιήσειν- Προς

τούτον δε οεινως ύποβλε\άμενος είπεν ό ταχυ'πονς

Άχιλλευς ■ 'Ω,'Έχτορ αλάθητε χαι δειιά χαί άνεπί-

ληστα είργασμε'νε , μη μ.οι συνθήχας λίγε, επειδή

ουκ <αστι τοις λεουσι χα) τοις ανδράσιν όρχωμοσια

βεβαία , ου$ί οι λΰχοι χα) οι άρνες όμογνωμονα -\•υ-

%>ιν εχονσιν, ούδε ομονοούσα/ , άλλα διηνεκως χαχά

αα) χαλεπά φρονοϋο'ιν άλληλοις • ούτως ονχ εστί δυ

νατόν ε με χοά σε φίλους είναι, ούτε τι ήμΐνάρχω-

μόσιχ εσοιται πρινη το\ έτερον γε αναιρεθεί τα εμ-
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Α'ΐματος ασα/ 'Άρηα ταλαυρ/νον πολεμιστών ■

ΪΙα,ντοίνις άρετϋς μ/μνασχεο ' νΰν <τϊ μάλα χρη

Αίχμητήν τ έμενα/ χαι θαρσαλεον πόλεμ/στην•

2^0 Ου το/ ε'τ ί<τ6' υττάλυζ/ζ} άφαρ σε σε Παλλάς Αθήνα

"Εγχε( εμφ οαμάα * νΰν αθρόα πάντ' άποτ/σεις

Κ«$ΐ εμων ε'τάρων , ους εχτανες ί'γχο'ϊ §ΰων .

*Η ρ'α , και άμπεπαλων προίει οολ/χόσκον εγχος'

Και το μεν άντχ /ίων ηλευατο ραί$/μος 'Έκτωρ'

2^5 'Έζετο γαρ προικών , το <Γ ύπίρπτατο χάλχεον ϊγχος-

Έν γαίν\ 5 ίπαγη • ανά σ' ή'ρπχσε ΙΙχλλά; Άθιήνν\ ,

*Α-φ ί' ΆχιλΫίι ο/οου, λάθε $ "Εκτορχ, ποιμένα λχων.

'Έκτωρ σε προσέειπεν άμΰμονα Πηλείωνα"

"Ημβροτες, ου'Ρ άρα πω τι,θεοϊ; έπ/ε/χελΛ ΆχιΤ&,εΰ ,

28ο Έχ Α/ός φειδβίς τον ϊμόν μόρον ., νίτο/ ε φας γε~

Αλλα τις άρτ/επνς και επίχλοπος ϊπλεο μυ'θαν ,

"Ορρα σ υποδσείσας με νέος άλχΧς τε λάθωμχ/•

Ον μεν μοι φευγοντ/ μχτχρρίνω εν αόρυ πνζε/ς.

Άλλ' }θυς μεμαωτι $ιχ στήθεσρ/ν ελατσον^

285 Ε* το/ έδωκε θεός ' νΰν αυτ ίμόν ίγχος άλευχ/..

Χάλχεον, ας ίκ' μ/ν σω εν- χροϊ πάν χομ/σα/ο'

Καί κεν ελαφρότερος πόλεμος Τραίεσσ/ γένοιτο ,

Σθιο χχτχφθ/μίνο/ο' συ γαρ σρ/σ/ πϋμα μέγιστον•

ΤΗ ρα, χχΐ άμπεπαλων προ'ίει δολιχόσχ/ον εγχοζ)

290 Και βάλε Πηλείσαο μέσον σάκος , ονί' άράμχρτε '

Τύλε ό* άπεπλάγχθ» σάκεος $όρν χωσατοδ' 'Έχτωρ,

"Οττι ρ'ά ο/' βέλος ωχν ετωσ/ον εκφυγε χείρας"

Στ« $ί χατηφήχας , ον$ άλλ' ί'χε μάλ/νον εγχος •

Δ*ϊφοβθ!' $' έχάλει λξνκάσπ/σα , μακρόν άν<τας7
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ντλησαι αίματος τον ίσχυρόν πολεμιστών 'Άρεα • Πα-

σης τοίνυν αρετής άναμιμνήσκου , νυνί σε πάνυ δίΐ

πολεμιστών τε είναι και ευτολμον μαχητών ούκίτι

σοι εστίν έκφυγή , ταχέως γάρ σε ή πολεμική Άθν-

νά τφ έμψ δόρατι δαμάσει και άποκτενεϊ , νυνί δε

$μον πάντα αποδώσεις τα άλγη των εμων φίλων ^ούς

άπέκτεινας δόρατι έμμανως ορμών- Είπε δή,, κάϊ

άνασεΐσας άφήκε το μακρόν δόρυ, και τούτο εναντίον

θεασάαενος έφυλάζατο ό λαμπρότατος"Εκτωρ , ε'κάθι-

σε γαρ προ'ίδων , αυτό δε ΰπεράνωθεν ήνέχθη το σι

δηρούν δόρυ , ένεπάγη δί εις την γήν , άνήρπασε δ

αυ'τό ή πολεμικά Αθηνά , και πάλιν εδίδου τφ Ά-

^ιλλεί , ελαθε δέ'Έκτορα τον βασιλέα του στρατού •

"Εκτωρ δ* είπε προς τον άμωμητον ν ιόν τοΰ ΤΙηλέως'

Άπϊτυχες , οΰδ' άρα τι , ω όμοιε τοις θεοΐς Άχιλλεΰ ,

ακριβώς ήπίστασο εκ του Δ,ιος τον ε'μόν θάνατον ,

ζϊπάς γε μεντοι είδε'ναι• άλλα τις υπάρχεις ίκαιος

είπίΐν καί παραλογιστικός και άπατεων , όπως σε

φοβηθείς ευ'θαρσίας τε και δυνάμεως έπιλη'σμων γε-

νωμ&ΐ' ου μίντοι φεΰγοντί μοι έμπήζεις το δόρυ εις

το μετηφρενον , άλλ' ίπ' ευθίίας όρμωντι δια του

στήθους ωθησον , εΐ σοι τοΰτο δεδωκεν 6 θεός ' νυνί δε

φυλάττουτο έμόν δόρυ το σιδηρούν , ε'ίθε δη αυτό παν

εν τψ σαυτου σώματι δεζχιο , και ή μάχη ελαφρότε

ρα και κουφότερα τοις Ύρωσί γένοιτο σου αποθανόν

τος, συ γαρ αυτοίς βλάβη μεγίστη υπάρχεις- Είπε

δη κα) άνακινήσας άφήκε τό μακρόν δόρυ , και έπλη

ξε το μέσον της άσπ'ιδος τοΰ υιού Του ΤΙηλέας > ου'δ"ε

απέτυχε- ^-ο'ρ'ρΛ» δί άπεκρου'σθη της άσπι'δος το δό

ρυ, ωργίσθη δέ ό "Εκτωρ, διότι δη τν ταχύ βέλος

ματαίως ίζηλθεν από της χειρός αυτοΰ ,εστη δί σκυ•

θρωπάσας, ου γάρ εϊχεν άλλο μείλινον δόρυ' τον

Αη'ίροβον δε εκαλει τον λευκήν ασπίδα φέροντα με-

γάλως φωνήσας,ϊζήτει αυτόν δόρυ μακρόν οΰτος δϊ
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;ρ5 "ίϊΊτεί μιν ίο'ρϋ μα:ιρόν 6 ο~'ουτι οι εγγν'θεν $εν .

κΈχτα>ρ $' 'ίγνω γσιν εν) ρρεσΊ , φωνασεν τ$• . .

*Χ2 ποποι-, » μάλα^' με θε-ο) θάνατΰν Ρ ε χάλερσαν '

Ααί'φοβον γαρ ίγωγ ί<ρχμιϊι> ίίρ&α πάρεϊναΐ' .• ■<■

Άλλ' ο' μεν ει> τείχει, εμε ο' έξάττάτησεν Άθΐή'να .

3θΟ Νΰν <Γί $Μ,6γγιίθι μοι θάνατος κχχος, ού$\ τ. άνευθεν,

Ου$' άλένι- ϊι γάρ ρα πάλαι τό γε φίλχερον νιεν

Ζ,ννί τ£, χχϊ Διός νι'ε~ϊ'Εχ»βόλψ} ο"- με πά-ρος γε

ΐΐρο^ρίνες ει'ρυαταΐ' νυν αυτί με μοίρα, χιχχνει'

Μ« μχν άσττουδί γε και αχλειαος άπάλο/μην ,

3θ5 Αλλά με'γχ ρεζας τι χαί εσσομε'νοιτι 7τυ5ε'σθαΐχ

ΛίΙς άρα ρωνήσας-, είρύστα,το ράσγχνον όζυ ,

Ύο οι υπό λαπάρην τίτατο •, μίγχ τε στιβαρον τ('

Οιμαα-εν $ε άλείς) ωστ αιετός ύ\ιπετήεις ,

Ός τ ΐ'κτιν πεδίονσε δια νερίοον ερεβετναν^ ■,'■.:•■.

3ΐΟ Αρπάζων , μ άρν• άμαλάν , ιί πτωκαλαγινόν

' Ω,.ς' Εχτωρ οιμνκτε τ^νά^^^ν φάσγανον όζυ'-

Ω,ρμϊίθη $ Άχιλενς, μίν&ος $' εμπλησατο Βυμόν

Αγρίου ' προ<τ$εν β.£ σάχος στερνοιο χάλαγε

Καλόν } ^αιδάλεον χόρυ$ι ί- εττ.ίνευε φαθηνϊ, ■

3ΐ5 Τετραφαλα , χαλαΐ $έ 7τεριτ<τθίοντο εθαραι

Χρνσεαι, άς'Ήφχιστος ι ει )ο'φόν άμρ) θαμειά;•

Οίος (Γ άσττϋρ εϊσ•ι ,μετ αιττράτϊ. νυκτός άμολγω . .,

"Εσ-περος , ος κάλλιστος ε'ν. ούραιφ Ί'στατχι αστήρ '

Ω.ς αϊχμίΐς άπελχμπ ευ'νχεος, %ν αρ Άχιλλειις

320 ΐΐάλλεν δε^/τερΥ , φρύνέων χαχόν "Εχτορι σιω,

Εισοροαν χρόα χαλόν , οπν είζζιε μάλιστα ■

Τοΰ ο* ε χχι χλλο τόσον μ\ν ί'ν= %ρόχ χάλκίχ τεύχη >
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ουδαμώς ην πλησίον . ο' "Εχτ&ιρ ί«χ κατζνόησεν εν τη,

$ίΜ>ο/ΰΐ , καί ΐβο'ησε ■ Φέί ρεί , όντως 3-«νο ί» με *<*-

Χοΰ<τιν ο/'θεοι επί ην θάνατο!• , 'Δή/φοβον γαρ εγω-

γε τνν 'ηψωα ' φήθην παρ&ναι; αλλ' ούτος μεν ε» τψ

τέ/χα εσ•τ1)ι , 4 με <ίε «'/ΤΛΓΜίΓέν μ Αθηνά ' νυν/ δε μοι

εγγύς ό δε/ιος• θάνατος , ου'δετι πόρρωθεν-, ουδέ ίκ-

φυγνι εστ/ν ' όντως γαρ πάλαι τούτο γε φίλον καά

α,ττοδέκτον ην" τμ τε Διϊ και τφ του Διός υιφ'Άπολ-

Τ^ωνι , β/'- -με '-το τΡριν προθυμώς εφΰλάσσον κάΊ ε'σ'ώ-

ζον •, νύνδε γ% ^ <θχνατηφόρος -μοϊρα μι καταλαμβά

νει • ου μην άνευ σπουδϋ$•χαι ά,τ/μως αποθάνο/μ άν,

αλΧά πράζάς τ/ μέγα , ως και τους μεταγενετε'ρους

ακοΰσαι. Οΰ'τω δη ειπών εΤλκυσε το όζύ'ζ/'ρ'οςί

όπερ- ύπο την λαγόνα αυτοϋ- εκρεματο•, 'μεγα κα\

*°~~χυρο\, ωρμησε δε συστραφεις καθάπερ ά,ετ&ς εν

ϋ\ει πετάμενος , όστις καταπετεται ε/ς το πεδίο» δια

των σκοτεινών νεφών άρπάσων άρνα απαλών και τρυ*

φεράν , υ! λαγωον οειλόν . ούτως ό "~Εκτωρ ωρμησεν

επ/σε/ων τοοζό' ζι'φο'ς' ίπεδρααε δε- ό Άχ/λλευς ,

ευθαρσίας δε ενίπλησε τ» ν -\,υχην φοβεράί(χαλεπης),

έμπροσθεν δε τον στήθους εκάλυ-Ι,ε κάϊ επεθακ,ί την

ασπίδα την εϋειδη και ποικιλωτατην ,τω λαμπρχ δε

κράνε/ παρε'κυπτε τ./Τ τρεις φαλους εχονη , αϊ περι-

καλλεϊς δε 'τ^/'χες περ/εκινοΰντο χρυσοί , 3ς ό'Ήφαι-

:στος ενίπηζεν ε/ς τον λόφον -παλλάς ■ ο/ος ό αστήρ

φίρεται εν το/ς αστρασι κατα' την έσπεραν, ο κά

λουμένος"Εσπερος, ος ωραιότατος εν τφ ουρανφ ύπαρ

χε/ αστήρ- ούτω λαμπηδων απετελεϊτο εκ της κα•

λην άκμην ϊχοο'σνς επ/δορατίδος , ην δη ό Άχ/λλευς

ε σε/ε τρ δεζιά , -δεινά κα\χαλϊπά δ/ανοου μένος τφ

ενδοξοτατΜ 'Έκτορ/ , περιβλεπων το ευειδες σώμα ,

οπού μάλιστα, ενδοίη κα) τρωθε'/η τούτου δε το μεν

άλ?\ο πλεΐον σώμα τά όπλα κατεΊχον και 7ζ-ερ<4*οίΛυ.-
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Καλά , τά ΤΙατρόχλοιο β/αν ένάριζε καταχτάς '

Φαίνετο ^' ρ χλνίϊοες άπ' ωμών αΰχίν εχουσι ,

3525 Ααυχανιας, 7να τε -\.υχν\ς ω πιστός όλεθρος"

Τ (Γ ρ" έπι' οι μεμαως ελασ έ'γχει οίος Άχιλλευ'ς'

Άντιχρυ $' απαλοί ο δι αύχενος «λι/θ•1 άχωχή'

Ου δ" άρ άπ' άσράραγον μελίκ τάμε χαλχοβάρεια ,

"Ορρα τί μιν προτιείποι αμειβόμενος επάεσσιν.

33θ 'Ήριπε δ' εν χονίγΐ' 6 δ' επευ'ζατο διος Άχ/λλευ ς'

"Εχτορ , άτάρ που εφνς , ΤΙατροχλϋ' ε'ζεναριζων,

Τω ς εσσεσ&', εμε δ' ουδέν όπ/ζεο νό<τ<ριν εόντα'

Νμζγ/£ , το/Ό δ' άνευ$εν άοσσατ>ίρ μεγ' άμείνων

Ν^νσΐν ίττι γλαρυργσιν ίγω μετο'πισθε λελείμμαν,

ΖΖ5 "Ος τοι γουνατ ίλυσα' σε μεν χυνες ιϊδ' οΐωιοΐ

ΈλχββΌίΛτ' άϊχως, τον δε χτεριουσιν Αχαιοί •

1 Ύάν δ όλιγοδρανεων προσεφη χορυθαίολος'Έχτωρ'

Λ/σ-σομ' υπέρ -^υχϋς, χα/ γουνών, σων τε τοχη'ων,

Μη με ία παρά νηνσί χννας χατασά-^αι Άχαιων .

34ο Άλλα σύ μεν χαλχόν τε άλις, χρυσόν τε δάδεζο,

Δώρα , τά τοι δωσουσι πατήρ χαι πότνια μήτηρ •

Χώμα σε ο'/χαδ' εμόν δόμεναι πάλιν , ορρα πυρός μι

Τρ:ο££ χαι Ύρφων άλοχοι λελάχωσι θανόντα.

Τον δ άρ' ΰπόορα ΐδω\ προσε'φνι πόδας ωχνς Άχ/λ•

345 Μ » με , χν'ον , γουϊων γουνάζεο, μνιδε τοχα'ων • ( λεός'

Α* γάρ πως αυτόν με μίνος χαι 3-υμός άνεία

"ίϊμ' άποταμνο'μενον χρία εδμεναι, ονιά μ ε οργάς•

Ρίς ούχ εσθ\ ος σίίς γε χυνας χεφαλϋς απαλάλχοΐ'

Ουδ' εϊ χεν' δεχάχις τε χαι είχοσιν^ριτ άποινα

35ο Χτήσωσ Ένθάδ' άγοντες , ΰπόσχωνται α ε χαά άλλα*
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7ττον τά περικαλλή , άπερ άφείλετο άποκτείνας τον

Τίάτροκλον • βφχίνετΌ $ε οπού αί άπό των ωμών οιή-

κουσαι διατάσεις των νεύρων (κατακλείδες των ό?ίαν)

συνεχουσι τον αΰχε'να του ?\αιμοΰ , οπού γε τάχιτός

εστίν αφανισμός της ζω» ς . ενταύθα $ή ε π αυτάν όρ-

μωντα ϊτρωιτε τω δόρατι ο ενσοζότατος Άχιλλευ'ς '

άπαυντικρυ $έ οιά του άπαλοΰ αύχενος διήλθεν η

οάχμή , οΰδε τον γαργαρεωνα αιεκο-\εν ή τω σώήρω

ίστομωμε'νη και βεβαρυμίνη μέλια , όπως τι είπγ

7τρός αυτόν άποκρινόμένος λόγοις • κατέπεσε δε επί

την γήν,οΰτος δε έπεκαυχήσατο 6 ένδοξος Αχιλλευς'

Ω ' Εκτορ , ωηθης μεντοι αποκτείνων και τύλων τον

Τίάτροκλον υγιής εσεσθαι,εμέ δε ουδαμώς ενετρε'που,

ττο'ρ'ρώ» μένοντα" μωρέ και ανόητε• τούτου δε 7τόρρ€αθίΡ

βοηθός πολλω κρείσσων πάρα ταις κοίλαις ναυτίν

ε'γω μετά ταύτα ε'ναπελειφθην, Ός σοι τά γόνατα πχρ-

ι'λυσχ' σε μένουν κυ'νες και ορνεασπαράζονσιν άπρε

πα ς και αισχρως , τούτον δε κηδευ'σουσι και εντάφια-

σουσιν οι "Έλληνες ■ ΤΙρός τούτον δέ ολίγον το δράν έ

χων ,ειπεν'Έκτωρ ό τό κράνος κινώ ν συνεχώς ' ίκετεΰω

σε ένεκα της σης -^υχής•, και των γονάτων , και των σων

γονέων , μη με κατάλειπε παρά ταΐς ναυσί σπαράζαι

και κ&ταφαγεΊν τους κυ'νας των Ελλήνων . άλλα συ

μεν δε ζαι χρυσόν τε καΐ χαλκόν πολύν , α πίρ σοι δω-

σουσι δώρα ο τε πατήρ χα) ή σεβαστή μήτηρ, το σω'

μα δε τοΰμόν άποδος εις τόν οίκον , Ίνα με πυρός ά-

ζιωσωσι και μεταδωσι Τρωίς κοά αΐ γυναίκες των

Τρωών . Προς τούτον δε δεινως ΰποβλε\άμενος είπεν

ο ταχύ πους Άχιλλευ'ς ' Μη με, ω χυ'ον, και αναιδέ

στατε , ικέτευε ένεκα των γονέων ' είθε γάρ πως εμ»

αυτόν άναπείσεΐί και προτρί\ειεν ή \υχή τε καϊ προ

θυμία ωμά άποκόπτοιτα τη σαυτου κρία εσθίειν, ού

τω δεινά με εΐργάσω' ου γάρ εστίν ος-ις αποσοβήσει*

ν&ι αποδιωζειε της σήςγε κεφαλής τους κυ'νας , ου'δ' ε-

αν δεκάκις και εΐκοσάκις ε'ζισου'μεν&τοΐς υπό σου νο-

ουμενοις λυ'τρα ταθμήσωσι δευρο άγοντες , επαγγέλ
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Ου$' ΐΐ %ίν <τ' αυτόν χρυσγ έρύο*ασ•θαι αιω'γοι

Δαρ$χν/$ης ΙΙρι'αμος' οΰίως <τ£ γε ποταια. μήτΥΐρ

* Ενθεμένα λεχίεσσι γοηχετχι ><ιν τε'χεν αύτη ,

Αλλα χν'νες τε χαι οιωνοί χατά<7τάντα ίασονται ■

355 Τον ίί χαταθνκ?χων τροτερη χορυθχίολος'Έκτωρ•

Η σ ευ γινο,'ο-χων 7τροτιό<τ<τομαι , ούο χρ ε μέλλον

ΐΐε/ο-βιν Η'^αίρ ο~οί γε σιδήρεος εν^οθι $υμός•

Φράζεο νυν , μίτοι τι Βεών μννιμα γενωμαι

Ηματι τφ,'ότε χε'ν σε ΤΙάρις χαι Φοίβος Απόλλων, \

3θθ Εο~θλον 'ίοντ■', ο&ίσω&ιν ενι ΣχαινΗΓΐ ητΰλγ<τιν.

■ 'ίϊς αρα μ/ν είτόντα τίλος^ανάτοιο χάλυ•\,ε •■

Ψυχ* ί έχ'ρεθε'ων πταμένη νΑΙ$ό<τ$ε βεβιίχβι-)

ιΟν ποτμον γοοωιτα, λιπουσ• ανίροτϊίτα και νίβνν ,

Τον χαι τε^ναωτ,α τροο•ΐήυ'$α 57ος Άχιλλευ'ς ■

365 Τίθναθι- χΰρχ $' εγώ τότε Χέζομαι , όππότε κεν $ι}

Ζευς ε'&ίλνι τελεσ-αι^ «ίί' αθάνατοι θεοί άλλοι.

*Η ρ'α, χαι εκ νεχροΊο ερυοτατο χχλχεονίγχρς'

Και το γ' ανευθεν εθχχ' > ο 5 αττ ωμών τευ'χε' εσυ'λα • '

Α,/ματόεντ • άλλοι $1 περ/ο^ραμον υϊες Αχαιών ,

3^0 0? χαι &νΥΐσ•άντο φυην και είδος άγατον

"Έ,χτορος' οΰί' άρα οι τις άνουτντί γε παρέστη•

*Ώ^£ ίε' τις ειπεσκεν /ίων ις πλησίον άλλον •

γ£1 πόποι , « μάλα ίχ μαλακώτερος άμφχφάασθχι

"Εχτ&ιρ , $ οτε- νϋας ενίπρησεν πυρί χηλε'ω-

3^5 Λίϊς αρα τις εϊ'πεσχε , κα/ ουτη'σασχε παριστάς.

Τον Ρ έπεϊ έξενάριζε ποίάρκης $ϊος Αχιλλευς,

Στας ιν Αχαιοίσιν ετεα πτερόεντ άγόρευεν

*ί} φίλοι, Άργείων ηγήτορες, η$£ μένοντες,
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λωντχι δ£ καί άλλα , οϋα εάν σί αυτόν σιά χρυσού

ίσοστάθμου σοι άναρρΰσασθαχ χελεΰγ 6 του Δαρδάνου

απόγονος Πρίαμος, οϋα' ούτω σί γε ή σεβάσμια, μή-

ΤΥΐρ βαλοϋσα επί της στρωμνής θρηνήσει , ο» έτεκεν

αυτή , άλλα κυ'νες καί όρνεα όλον σε καταφάγοντχι •

Προς τούτον σί αποθνήσκων ειπεν'Έκτωρ 6 το κράνος

χινων συνεχώς" *Όντως ευ επισταμένος σί τρορθέγγο-

μαι, ου γαρ ε μέλλον καταπεισειν όντως γαρ σοί γε

σιδηρά 'ίνοον •\>νχη υπάρχει• σκοπεί νϋν μή τις σοι

θέων οργή γενωμαχ τίϊ ήμίρα εκείι ρ, ήνίκα σε ο Πά

ρις χαι'Απόλλων ό λαμπρότατος άιδρείον και γενναχον

'ίντα άποκτείνωσιν εν ταίς Σκαιαίς πΰλαις . Οό'τω ση

είπόντα αυτόν ε κάλυψε το τίλοςτού θάνατον ή -\>υχή

οε εκ των μελών άποπτάσα εις τον αδην απήλθε ,

τον εαυτής χωρισμόν όδυρομίνη , καταλιπούσα την ιοΰ

ανδρός φυ'σιν τε και ακμάζουσα* ηλικία» ■ Προ• τού

τον δε και αποθανόντα ε λέγεν ο ενδοξότατος Άχιλ-

λεΰς' Απόθανε• τον θάνατον δε εγώ τότε δεξομαχ,

όταν α» ό Ζευς βοΰληται εκτελεσαι και οί άλλοι αι

ώνιοι θεοί- Είπε δη , και εκ τού νεκρού" απέσπασε το

σιδηρούν δόρυ, καί τοΰτο μεν ε'θηκε πόρρω, αυτός σε

άρηρείτο εκ των ωμών τα Όπλα γμαγμενχ ■ οί άλλοι

οε υιοί των Ελλήνων περιεδραμον , οί καί ε'θχυ'μασα»

την των μελών σΰστασιν , καί άναδρομήν , καί την

θαυμαστών μορφήν τοϋ "Εκτορος • οϋδ άρα τις αυ'τω

παρέστη άνευ τοϋ τρώσαι ■ ου τω σε τις είπε θεασά-

μενος προς άλλον εγγϋς• Φεϋ <ρίΰ όντως δη μαλακώ-

τερος καί ήμίρώτερος πάνυ ^,ηλαφάσθχι υπάρχει νΰν

ό'Έκτωρ,η ήνίκα τας ναυς ϊπνρπόλει πυρί καυστι-

κψ. Ούτω δή τις είπε και έτρωσε παραγειόμένος .

τούτον δί επειδή εσυλησεν ό ταχΰπους ενδοξότατος

Αχιλλευς στάς εν τοις Ελλησι λόγους ταχείς ελεγεν

^Ω,ρίλοι ηγεμόνες των Ελλήνων, καί βασιλείς, ε'πει-

νοι. ιν. 8
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Έπειδΐϊ τόνα' άνδρα &ιώ δαμάσασθαι έ'ίωχαν ,

38ο "Οζ χαχά πόλλ' εροεσχεν , οσ' ου σύμπαντες οι άλλοι"

ΕΪο' άγετ' , άμφ) πόλιν συν τευ'χεσι παρνθωμεν

'Όφρα χε τι γ™μεν Τρωών νόον , οντιν εχουσιν

*Η χαταλζ'ι\ουσι πόλιν άχρνν, τούδε πεσόντος,

Ήε μένειν μεμάασι , χαί "Εχτορος οΰχ ετ εόντος.

385 Άλλα τι* μοι ταΰτα φ/λος διελε'ζατο θυμός;

Κ&ΪΥαί παρά νηυσϊ νβ'χυς άχλαυστος , άθαπτος,

Ώάτροχλος• του δ' οΰχ επιλα'σομχι , οφρ αν 'έγωγε

Ζωοισιν μετέω, χαί μοι φίλα γουνατ ο'ρΛ>'ρ>Γ

Ε/' ίν£ θανόντων περ χαταλήθοντ &ν ά'ιδαο ,

390 Αυτάρ ε'γω χάι χειθι φίλου μεμνάσομ ΐταιρου ■

Νΰν ί' αγ' άΐίδοντες ΤΙαιιίονα, χοΰροι Αχαιών-

Νννσ)ν ί'π) γλαρυργσι νεώμεθα, τόνδε ο αγωμεν •

'Ά,ράμεθα μέγα χΰδος' ίπεφνομεν "Εχτορα δΊον ,

*Ώ.ι Τρ^ίζ χατά άστυ } §εω ως, ευχετόωντο.

5ρ5 ΤΗ ρ'α , χαί 'Έχτορα , διον άζιχέα μν'δετο έργα •

Αμφοτέρων μετόπισθε ποδών τετργνε τίνοντε

Ές σφυρόν εχ πτέρνας, βοεους <Γ ε'ξηπτεν ιμάντας,

Έχ δ/φροιο δ' εδνισε- χάρη <Γ ελχεσθαι 'ε'ασεν

Ές δίφρον δ' άναβάς , ανά τε χλυτα τευχε άαρα;,

4θθ Μάστιζαν ρ" ελάαν ) τω δ' οΰχ άχοντ6κπετέσθ»ν

Τοΰ δ' «ν ελχομένοιο χον'ισσαλος' άμφ δε χαίτχι

Κυάνεαι πίλναντο , χάρη δ' άπαν ίν χονίγσι

Κέϊτο, πάρος χαρίεν τότε δε Ζευς δυσμενεεσσι

Δωχεν άςιχίσσασθαι εγ εν πατρίδι γαιγ'

4θ5 "Ω.ς τοΰ μεν χεκόνιτο χάρη άπαν • »' δε νυ μήτνιρ

Τ/λλξ κόμη») άπο δεκ λιπαρών ερρι\ε χαλΰπτρην
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$ή εδωρήσαντο οι θεοί άποκτεΐναι τον άνδρα , ο ς πολ

λά δεινοί και χαλεπά επο'ιησεν , ό'α-α οκ';^ όμοΰ πάν

τες οι άλλοι ■ άγετε , ττερ/ τ»// πόλη συν τοις ο-

7τλοις απόπειρα» ποιήσωμεν , ό'ζτί«ς α^ τι νοήσωμεν

τον νουν , και τον σκοπόν των Τρ&α>ι>, ον εχουσιν ,

$ χαταλίι-ΐουσι την άκρόπολιν τούτου αποθανόντος ,

ίί μένειν και άντεχειν προθυμοΰνται και του "Εκτορος

ούκίτι ζώντος ■ άλλα τι δή μοι ταΰτα ή αγαπητή

■\.υχή διήλθε ; κείται παρά ταΊς ναυσίν ό νεκρός μή-

πω θρήνου και ταφής ήζ/ωμίνος ό Πάτροκλο; , πυ'του

δε ουκ ίπιλήσμων γενήσομαι , ε ως εγωγε εν τοις ζω-

σιν υπάρχω , και μοι τα προσφιλή γόνατα ορμά και

κινείται • ει δε των αποθανόντων γε λήθη γι'νοιτο εν

τω αδρ, άλλ' εγω κάκει μνησθήσομαι του αγαπητού

φίλου, νυνί δε άγε ίχ,δοντες Παιάνα , ω υιοί των Ελ

λήνων πορεύω μέθα £πι της κοίλας ναύς , τούτον δε

επάγωμεν . εσχομεν δόζαν μεγάλην , άπεκτε/ναμεν

τον ε'νδοζότατον'Έκτορα , ώτινι ο'ι Ύρφες εν τη πόλει

καθάπερ θεω ηϋχοντο- Είπε δη κα\ τον ένδοζότατον

"Εκτορα άπρεπη και αισχρά εΐργάζετο βργα ■ όπι

σθεν αμφοτέρων των ποδών τα μεγάλα νεύρα, ε'τρυπη-

σεν εκ της πτίρνης μέχρι τοϋ σφύρου , βοείους δε λώ

ρους ε'ζή-\.εν , 'ίδησε δε ΐκτοΰ οχήματος, την κεφαλήν

δε άφήκεν επισΰρεσθαι . άναβάς δε εις το όχημα ,

και άναθείς και τα ενδοζα όπλα, ε μάστιζε δη ι'λαυ-

νειν , ούτοι δε εκόντες ετρεχον τούτου δε επισυρο-

μενου ίγίνετο κονιορτός' περί αυτόν αί τρίχες της

κεφαλής αί μέλαινα/ προσήγγιζον τη γη , ή κεφαλή

δε όλη εν τη κόνει και τοις χωμασιν 'ίκειτο , ή τό

πριν χάριτος και ήδυ'τητνς γεμούσα > τότε δε ό Ζευς

τοις ε'χθροίς εδωκεν αυτήν αικίσαι , και άτιμάσαι ΐ'ν

τη εαυτού πατρίδι γη ■ Ούτω τούτου ή κεφαλή πά

σα εκεκονιόρτωτο • ή μήτηρ δε άπεσπα τάς τρίχας

της κεφαλής , απέρριψε δε τό λευκόν κάλυμμα πόρ-
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Τηλόσε• κω'ιυσεν ϋ μάλα μέγα, παϊδ' έσιοΌζσα•

'Ώ.ιμωζεν $ ελεεινοί πατήρ φίλος, άμφ) δε λαο\

Κωκυταϊ τ ειχοντο, και οΐμωγγ κατά άστυ'

4 ίο Τω δε μάλιστ' άρ ίην ειαλιγκιον , ως α άπασα

"ίλιος οφρνόεσσα πυρ\ σμΰχοιτο κατ άκρης ■

Ααοι μεν ρα γέροντα μόλις εσχον ασγαλόωντα,

Έζελθειν μεμαωτα πνλάων Δαρδανιάων .

Ιΐάντας &' ΐλλίτοίνβνί , κυλινδόμένος κατά κόπρον ,

4ΐ5 Έζονομακληδην ονόμαζαν άνδρα ΐκαστον

Σχάσθε , φ/Λο/ , και μ οίον ε'άσατε , κηδόμενόν περ ,

Εξελθόντα πόληος ι'κεσθ' επί νηας 'Αχαιών •

ν Αίσσωμ άνερα τοΰτον άτάσθαλον , όβριμοεργόν ,

"Ην ?Γω? ηλικίην αιδεσσεται , ηδ ίλεήσγ

420 ΓίρΛζ" κα/ ίε «< τωίε πατήρ τοιόσδε τε'τυκται

ΙΙηλεύς ,ος μιν έτικτε και έτρεφε, παμα γενέσθαι

Τρωσι'• μάλιστα <Γ εμο/ περί πάντων άλγε' εθηκε'

Ύόσσους γάρ μοι παίδας άπε'κτανε τηλεθάοντας'

Των πάντων ου τόσσον οδύρομαι , άχνΰμενός περ ,

425 Ώς ίΐ'ός, ου μ άχος όξυ κατο'ισεται άιδος είσω,

'Έκτορος' ως όφελεν θανεειν εν γερσίν εμγσι•

Τφ κε κορεσσάμεθα κλαίοντε τε , μυρομε'νω τε ,

Μητηρ θ\ » μ/ν ΐ'τικτε δυσάμμρρος, η'δ' εγω αυτός•

ήΩ; ίψατο κλαίων επί δί στενάχοντο πολίταΐ'

4•3θ Τρα,γσιν (Γ Εκάβη άδινοΰ ίζ»ρχε γόοιο'

Τε'κνον, εγω δείλη, τι νυ βείομαι ,αινά παθοΰσα}

%εΰ άποτεθνειωτος ; ό μοι νύκτας τε και ημαρ

Έ,υχωλη κατά άστυ πελίσκεο, π&σί τ όνειαρ

Τρ^ζτ/ τε και Τρωγσι κατά πτόλιν, οι σε , θεόν ως>
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ρω, ώλόλυζε δ£ πάνυ μεγαλως θεασαμενη τον ύιόν'

εθρήνει νέ οίκτρώς ο αγαπητός πατήρ , οι λαοί σ^

βρη'νω κατειχοντο-, καί ^οδυρμω κατά τήν πάλιν τού

τω δε μάλιστα ή* ομοιον ώσπερ ει πάσα ή λοφώδης

χαί ν-Ί,ηλή'Ίλιος κατακαιοιτο' κατά κορυφές {κατά κρά

τος)• Ο/' μεν ου» λαοί τον γέροντα μόλις κατεσχον

άγανακτοΰντα καί λυπουμενον περιπαθής , προθυμου'-

μενον εζελθειν των Δαρδανίων πυλών , πάντας δε

ικέτευε , κυλιόμενος κατά τον συρφετόν της γης , εζ

ονόματος καλών εκαστον άνδρα• ΥΙαΰσασθε,ω φίλοι ,

χαί άφετί με μόνον, καίπερ λυπχμενον , ίζελθόντα της

πόλεως άφικίσθαι παρά τάς ναΰς των Ελλήνων, ό

πως παρακαλέσω τον άνδρα τούτον τον άνόσιον , και

βίαια και άδικα πράττοντα, εάν πως την ε μην ηλι

κία» αϊδεσθήσίται καί ελεήσει το γήρας• και δη και

αύτω υπάρχει τοιούτος πατήρ ο ΤΙηλευς, όστις αυ

τόν εγίννησε , και άνίτρεφε βλάβην γενίσθαι τοίς Τρω-

σί , μάλιστα δε εκ πάντων εμοι θλίβεις και λν'πας

ε ποίησε, πολλούς γάρ μοι υιούς άπίκτεινε καλούς

καί ακμαίους" τούτων πάντων ένεκα ου θρηνώ τοσού

τον , καίπερ λυπούμένος, ώσπερ {όσον) ένεκα ινος ,

ου με ή λύπη ή σφοδρά καταβιβάσει είς τον αδην,

τοΰ'Έκτορος ■ ως είθε ώφλεν αποθάνει ν εν ταις εμάζς

χερσ/ν , ούτω γάρ αν ένεπλήσθημεν κλαίοντες καί

θρηνοΰντες , ή τε μητηρ ήτις αυτόν ετεκεν ή δυστυ

χής καί αθλία, καί εγώ αυτός. Ούτως είπε κλαίων»

έπεστε ναζον δε οι πολιται ■ Εκάβη δε ταις Τρωί*

καις γυναιζίν 'ήρχετο θρήνου καί όδυρμοΰ συχνού ,

λέγουσα" .Ω παί , εγω ή ταλαίπωρος και αθλία,

τί δή καί πώς βιωσομαι και ζήσομαι δεινά κα\ χα

λεπά παθοΰσα σοΰ αποθανόντος ; ος μοι νύκτωρ καί

μεθ' ήμερα» δόζα κατά την πάλιν ανεστρέφου καί διέ-

τριβες , καί πάσιν ορελος τοις τε Τρασν και ταίς

Τρωάσιν εν τη πάλει , ο'ι' σε καθάπερ θεόν διεδέ-
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%35 Δαδεχατ• » γάρ χί σφι μάλα μέγα χΰδος εησ^α3

Σωός ίων νΰν αν θάνατος χαι μοίρα χιχανα .

'νΛ£ ί'φατο χλα'ιουσ ' άλογος δ' ονπω τι πίπυστο

'Έχτορος• ου γαρ οι ης ετήτνμος άγγελος ελθων

'Ήγγειλ') οττι ρά οι πόσις εχτοθι μ/μνε πυλάων

44θ Άλλ' ηγ' ΐστόν υφαίνε, μυχω δόμου ι/'-φ»λο/ο,

Δίπλαχα τορφυρε ην , εν δ£ θρόνα ποιχι'λ' ϊπασσε•

Κεχλετοδ' άμφιπόλοισιν ε'υπλοχάμοις κατά δώμα

Α,μφΐ πυρι στησαι τρίποδα με'γα,ν , οφρα πελοιτο

'Έκτορι $ερμά λοετρά μάχης ίχιοστήσαντί'

44^ Νμτ/», ούδ' ερο'ηιπν, ο μ/ν μάλα τηλε λοετρών

Χερσιν 'Αχιλληος δαμασεν γλαυχωπ/ς Ά5ήνη •

Κωχυτοϋ δ' ηχούσε και οιμωγής από πύργου^

Τϋς δ' έλελίχβνι γυϊα, χαμαί δε ο! ε'χπεσε χερχις'

Ή δ' αυτις δμφγισιν ε'υπλοχάμοισι μετηυδα'

4^0 Αεΰτε , δυ'ω μοι ϊ'πεσθοί', Ιδωμ', 'ότιν έργα τίτυχται'

Αιδοίης ίχνρης οπός εχλυον,εν δί μοι αυτγ

"Σ,τήθεσι πάλλεται ήτορ ανά στόμα , νερθε δε γοΰνα

ΤΙηγνυταΐ' εγγύς δ» τι χαχόν Ώριαμοιο τεχεσσιν.

Α* γάρ άπ' ου ατός «Ή ε'μεΰ ί'πος' άλλα μαλ' α'ινώς

4^5 Δείδω, μη δή μοι θρασύν"Εχτορα δϊος 'Αχιλλεύς

Μοϋιον άποτμήζας πόλιος , πεδίονδε δ'ιηται •

Και δή μιν χαταπαυσρ άγηνορι'ης άλεγεινης'

Ή μιν εχεσχ' επβι οΰποτ' ενΐ πληθν'ι μενεν ανδρών^

Άλλα πολύ προθε'εσχε , το ον μένος οϋδενι ειχων.

46ο ΛΩς φαμενα , μεγάροιο διίσσυτο , μαινάδι ίση ,

Ώαλλομενη χραδ'ιην άμα δ' άμφίπόλοι χίον αυτγ.

Αυτάρ ΐπει πυ'ργον τε καΙ ανδρών ΐζιν όμιλον,

\
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χοντο χοά ύσπάζοντο καά εφιλοφρονοΰντο > όντως γαρ

αν αυτοίς δόζα μεγάλα και ευπρέπεια υπήρχες , 'ότ&

εζας, νννι δ'ϊ θάνατος και τάχα κακή σε καταλαμ

βάνει• Ούτως είπε χλαιονσα • η γυνή δί ουπω' τι η-

χουσ-ε του "Εκτορος , ουδείς γαρ αληθής μηνυτής πα•

ραγενόμένος αΰτϊί εμηνυσεν, Οτι δη 6 άνηρ αυτής έκ

τος των πυλών 'ίμ,ενεν αλλ! αυτή γε ύφασμα ειργα-

ζετο εν τω ενδοτατφ του ύ-\,ηλοΰ οίκου , διπλοίδα με-

γάλην πορφυράν , ενεπασσε δε και επο'ικιλλε χρώμα

τα διάφορα ' παρεκελεύσατο δι τάίς καλλικόμοις θε-

ραπαιναΐς εν τω ο'ικω στησαι περί τό πυρ μέγα» λέ

βητα όπως ύπαρχοι τω "Εκτορι λουτρά θερμά ύπο-

<ττρί\α»Ίΐ εκ του πολέμου ' ή ανόητος -, ουδέ εμαθεν

οτι αυτόν πόρρω πάνυ λουτρών άπεκτεινεν ή ίύό-

φθαλμος Αθηνά δια των χειρών του Άχιλλε'ως' ά

κουσε δε του θρήνου και της όλολυγης άπό του πύρ

γου • ταύτης δ& περιεκλονήθησαν τά μέλη , ΐζεπεσΐ

δε τών χειρών αύτη ς επί την γη ν τό υφαντικόν ϊρ-

γαλειον η δε ταΐς κχλλικόμοις θίραποάναις 'ίλεγεν

Άγετ' άκολουθίίτε μοι δύο , όπως θεάσωμαι τίνα

?ργα γεγόνασι ' της αίδεσίμου πενθεράς την φωνην

ηκουσα' ϊν ε μοι δε αυτνι κινείται εν τοις στήθεσιν

μ' καρδία κατά το στόμα , κάτωθεν δί τά γόνατα,

■ψύχεται και άπονεκροΰται , πλησίον εστί δεινό» τι

τοίς παισί τοΰ Πριάμου ' είθε γάρ πόρρα τΰς (μ$ς

ακοής γένοιτο ό εμός λόγος ■ πάνυ μίντοι χαλεπως

δεδοικα μη ποτέ μοι τον εύτολμον "Εκτορα ό ενδοξό

τατος Άχιλλευς μόνον άποχωρίσας της πόλεως ίπΐ

το πεδίον αποκτίίνγ , κχΐ δη αποπαύσγ αυτόν τϋς

χαλεπής χοά όδυνηράς ανδρίας, ήτις αυτόν κατείχε»,

ίπειδη ούδίποτε εν τω πλη'θει παρέμενε τών ανδρών,

αλλά πολλω προετρεχεντη ΐαυτού ευθαρσία μηδέν) υ

ποχωρών . Οί'τω^ ειπούσα ώρμησεν εκ τοΰ οίκου όμοια

εμμανει γυναικί διασειομίνη και κλονουμενη κατά την

καρδιχν , σύν αυτγ δι κιά αϊ θεράπαιναι επορεύοντο -

ίπειδη δε αφίκετο (ι'ς τον πύργον χα) το άθροισμα τών
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'φστ» παπτγνασ ίπ) τειχεΐ • τόν δ' ΐνόασερ

Έλχόμενον προσθεν πολιός , ταχεες δε μιν Ίπποι

4<55 "Ελχον άχϊΐδάστως χοίλας ε'π) ν» ας Αχαιών •

Τ«νν <Γί κατ' οφθαλμών ϊρεβεννν ι>νζ εχάλυ-\,εν

'Ήριπε δ' εζοπίσω , από δε •\,υχ^ν εχάπυσσε .

Τϋλε σ από κράτος χεε δίσματα σιγαλόεντα ,

'Άμπυχα, χεχρΰφαλόν τε , ϊδε πλεχτών άναδεσμην,

4?0 Κρήδεμνόν 2τ\ ο ρ'α οι δώχε χρυσϋ Άφροδίτνι,

"Ηματι τφ , οτε μιν χορυθαι'ολος χ'γάγεθ' "Εκτωρ

Έκ δόμου Ήετιωνος, ε πει πόρε μυρι'α ε'δνα'

Άμφ) Η μιν γαλόω τε χαί ε'ινατερες άλις ε στον,

Αι ε μετά σφίσιν ειχον άτυζομεναν άπολεσθαι-

1\1^> Ή δ' επει ου ν άμπνυτο , χαΐ ες φρένα θυμός άγέρθη7

Άμβλϊίδίΐν γοόωσα , μετά Τρα^σιν εειπεν •

"Εκτορ, εγώ δυ'στηνος• ιγ άρα γεινόμεθ α'Ισγ

Αμφότεροι, συ μεν εν ΤροΙγ "Πριάμου χατα δώμα,

Αΰτάρ $γώ Θήβϊίσιν , υπό Πλάχω ΰλαίσσγ ,

48θ Έν δόμω Ήετι'ωνος, ο μ 'ίτρεφε τυτθόν έοϋσαν^

Δυ'σμορον αινόμορον ■ ως μη ώφελλε τεκύσΒαι •

Νυν α ε σύ μεν Α'ιδαο δόμους, υπό χευ'θεσι γαίας,

'Έρχεαι , αΰτάρ εμε στυγεροί εν) πίνθεϊ λείπεις

Χήρνιν εν μεγάροισί' παις δ' ετι ναπιος αυτως,

485 "Ον τίχομεν, σΰ τ> εγώ τε, δυσάμμοροΐ' ούτε σύ τοΰτω

'Έσσεαι,'Έχτορ , ό'νειαρ, έπε) θάνες • οΰτε σοι ούτος .

"Ηνπερ γάρ πόλεμόν γε φΰγνι πολνδαχρυν Αχαιών .

Α/ε/ τοι τοΰτω γε πόνος χα) χνδε όπ'ισσω

Έ,σσοντ' ■ άλλοι γάρ οι άπουρισσουσιν άρουρας.

49ϋ Ήμ&ρ δ' όρφανιχόν , παναφη'λικα παΐδα τι'θίΐσΐ'
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ανδρών , ε στη επί τω τείχει περιβλε\αμενη , τούτο»

δε εθεάσατν ε'πισυρόμενον ί'μπροσθεν της πόλεως" οΐ

ταχείς δε ίπποι αύτον εσυρον αφειδώς επί τα,ς βα-

θείας ναυ ς των Ελλήνων ταΰτην δε εν οφθαλμοίς νϋζ

σκοτεινά περιεκάλυ•1ε , κατέπεσε δε εις πιπίσω, άπε-

πνενσε δ\ την -\,υχην ' πόρρω δε από της κεφαλής ε'ρ-

ρι-\,ε τά λαμπρά επιδεσμα χα/ περ&ίματα της

χεφαλης, τό τε διάδημα, των τριχών, και τον κεκρυ-

φαλον , και την περϊ τους κροτάφους σειράν , και το

ίπιβόλαιον , όπερ έδωκεν αυτγ ή χρυσά Αφροδίτη

τ$ ήμερα εκείνγ, ήνίκα αϋτην 6 συνεχώς τό κράνος

χινων "Έκτωρ ηγάγετο εκ τοΰ οίκου του Ήετίωνος,

επειδή έδωκε πλείστα δώρα προικώα- περί αυτήν δε

οά τοΰ ανδρός άδελφαι και αϊ των άνδραδελφων γυναί

κες πολλαΐ Ίσταντο , α'ϊ δη αυτήν ίν εανταίς κατεΐ-

χον λΰπγ έπειγομίνην (συνεχομε'νην) άποθανείν ■ επει

δ\ αυτή εμπιους εγενετο (ανάπνευσε) , και ή •\•νχν

(ιό πνεύμα) συνηθροίσθη εις την διανοιών, άναβολα'δνιν

και οζέως όλολυ'ζουσα ϊν ταίς Τρωικαίς γυναιξί ν εϊ-

πεν • τί1 "Έκτορ , εγω η ταλαίπωρος και αθλία, μια.

δϊ\ μοίρα, ίγεννηθημεν αμφότεροι , συ μεν εν τη Τροία

ϊν τω οίκω τοΰ Πριάμου , εγω δε εν ταϊς Θηβαις ) τη

υπό τω ΐΐλακεί όρει κειμίνη ,σνμφυ'τω κα) ΰλωδει πό-

λει εν τω οίκω του ηετιωνος , ο ς με ανέτρεψε μικράν

ύπάρχουσαν ηϋν δυςυχη χα) κακόμο/ρον , ως είθε μη

ώφλε γεννησαί με• νυν) δε συ μεν δη εις τους οίκους

τοΰ Αιάου ΰπο τους μυχούς χα) απόκρυφους τόπους τη ς

γης α,περχγ , ε'μέ δε εν πενθεί και θρηνώ μισητω κα

ταλείπεις έστερημενην ανδρός εν τοις οίκοις, ο παις

δε 'έτι βρέφος ούτως, ον εγεννήσαμεν σύ τε κάγω οι

δυστυχείς κα) κακόμοιροι" ούτε σύ τοΰτω εσν,, ω "Ε

κτορ , όφελος , επειδή απίθανες , ούτε σοι εται ούτος '

£α ν γαρ κα) τον πολλών δαχρν'ων αίτιον πόλεμον των

Ελλήνων εκφΰγν, αιί δη τητμ γε ταλαιπωρία και λυ'•

παι μετά ταΰτα έσονται , άλλοι γαρ αυτοί άφαιρη'σον-

ται τά σιτοφόρα χωρία ' η της ορφάνιας <Γ ημέρα , χα)

το ςρ ορφανόν , πάντων των όμηλίχων άπεληλαμμινον
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Πάντα 3' ύπεμνήμυκε , 3ε3άχρυται 3ε παρύΐαί .

Δευομενος 3ε τ άνασι παις ες πατρός εταίρους,

"Άλλον μεν χλαίνας ερυων, άλλον 3ε χιτωνος'

Των 3' ελεησάντων κοτΰλνιν τις τυτθόν έπεσχε,

49$ Χείλεα μεν τ ΐί/ρ, ύπερωην ί' ουκ ε'3ι'ρε•

Τον 3ε και αμφιθαλής εκ 3αιτΰος ε'στυφϊλιζε ■

Χερσ)ν πεπλαγως, και όνοι3είοισιν ενίσσων ,

'Έρ'ρ" όντως• ου σος γε πατήρ μετα3αίνυται νμίν

Δακρυο'ίίς 3ε τ άνεισι παις ες μητέρα χήρην,

&00 Άστυάναζ, ο ς πριν μεν έοϋ επ\ γου'νασι πατρός

Μυελόν οίον ε'3εσκε, και οίων πίονα 3*μόν

Α-υτηρ οθ' ύπνος ε'λοι , παΰο~αιτό τε νηπιαχευων }

Έύ'3εσκ εν λεκτροισιν , εν άγκαλ/3εσσι τιθήνης ,

ΈυννΙ εν) μαλαχγ , Γαλέων έμπλητάμειος χΐίρ'

5θ5 Νυν 3' αν πολλά πάΰψτι, φίλου από πατρός άμαρτων,

Άστυαναζ , όν Τρίίίί ΐπίκλασιν κη,λεουσιν

Οίος γάρ σφιν ερυσο πΰλας και τείχεα μακρά .

Νυν 3ε σε μεν παρά ννιυσί κοράνι σι , νόσφι τοκήων^

Α-ϊολαι ευλαί ε'3ονται, επεί κε κΰνες κορίσωνται^

5ΐΟ Γυμνον' ατάρ τοι ε"ματ ενί μεγάροισι κεονται,

Κεπτα' τε και χαρίεντα , τετυγμένα χερσί γυναικών

Αλλ' ήτοι τά3ε πάντα χαταφλεζω πνρι κνλέφ'

Ου'3έν σοι γ' όφελος , επεί ουκ εγκείσεαι αυτοίς,

Άλλα προς Τροίων και Τρωιά3ων κλέος είναι.

5ι5 αΩς ίφατο κλα/ουσ' επί 3ε στενάχοντο γυναίκες.



ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ. 123

τον παϊδα χαθίστησι > πάντα δε δεινά εις ανάμνησιν

άγει του δνσφορεΐν, δάχρυσι ϋ περ/ρρεονται α! πα

ρειά} ) βρεχόμενος(ένδεης)δέ ανέρχεται ο παις παρά

τους πατρικούς φίλους• άλλον μεν από της χλαμύδας

ελχΰων , άλλον δέ από του χιτωνος, τούτων $8 σπλα-

χνισθεντων ποτ)ίριόν τις μικρόν παρέσχε , χα) τά μίν

χειλά εβρεζεν, εντός δε τά η λα τυϋ ςόματος «κ εβρε-

ζε . τούτον δε χαί τις επ' άμψοτίροις τοις γονεΰσι βάλ

λων άπεωθη'σατο έχ της ευωχίας πλήζας τα» ς χερσ) ,

χα.) όνειδισμοίς , χα) λοιδορίαις βάλλων χαί επιπλήσ-

σων'Άπελθ ούτω μετά φθοράς, οΰχ ό σος πατήρ εν

ήμίν εϋωχείται • δακρυ'ων ^ 6 παις επανέρχεται

■προς την μητέρα την εστερημένην ανδρός ό Άς-υάναζ,

ος προ'τερον μεν επί τοϊς γονασι του έαυτοϋ πατρός

μνελόν μόνον ησθιε } χα) στεαρ λιπαρόν προβάτων

'ότε δ' αυτόν ό ύπνος χατελαμβανε χαί επαΰετο παι-

δαριευόμινος χαί τά των νηπίων πράττων , υπνωττεν

ϋ τη χλι'νρ ε'ν ταις αγχαλαις της τροροΰ εν στρωμνφ

μαλαχγ, παντοίων εδεσμάτων ε'μπλήσας την -\.υχήν •

νυνί δε πολλά αν δεινά πάθγ του αγαπητού πατρός

άπεστερημίνος 6 Άστυάναζ > 'όν οι Τρ&ίς χατ' επωνυ

μία» καλασι' μονός γαρ αυτοί ς ίφυ?\αττες χαί έσωζες

τάς πΰλας χαί ΰ-^ηλά τείχη , ω "Εκτορ , νυν) δε σε μ£»

παρά ταίς χαμπνλοπρΰμναις ναυσί πόρρω των γονέων

ευ^ροφοι χα) εϋχίνητοι σχωληχες , επειδάν οί

χυ'νες ε'μπλησθωσιν, άπερικάλιπτον • τα ιμάτια δε σοι

ίν τοίς οιχοις κείται λεπτά χαι ωραια,είργασμενα

ταίς των γυναικών χερσίν . αλλά ταΰτα μ£ν πάντα

χατακαΰσωπυρί καυστικά , σοί γάρ ε% αυτών οΰδεν

όφελος , επειδή ου'χ ίν αυτοίς κείσγ , αλλά προς δό-

ζαν των Ύρφων και τω* Τρωάδων έσονται • Ού'τως εί

πε χλαίουσα , ε'πεστειαζον δε αί γυναίκες. .
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η ς οι μεν στενάχοντο κατά! πτόλιν • αύτάρ Άχα/ο*

Έπαδ» ν»άς τε και Έλληο-ποντον Ί'κοντό,

Ο/' με» <$ρ εσκίδναντο ε'»ν επί νϋα έκαστος"

Μυρμιδόνας ί' ουκ ει α άποσ-κιδνασθαι Άχιλλεύς,

5 Άλλ' ογε οι ς ετάροκτι φιλοπτολέμοιδΊ μεταΰδα'

Μυρμιδόνες ταχΰπωλοι , ίμοί ερίηρες εταίροι,

Μ» δήπω ΰπ' όχειτφι λυα'μεθα μωνυχας ίππους,

Άλλ αυτοϊς 'ίπποιατι και αρμασιν άο~ο~ον ιόντεςΊ

Τΐάτροκλον κλαίωμεν Β γαρ γέρας ε<ττι θανόντων-

10 Α.ϋταρ ί'πει κ όλοοιο τεταρπωμεσθα γοοιο ,

Ίππους λυιτάμενοι, δορπήσομεν ενθάδε πάντες.

'\Ως εφαθ ' οι δ* ωμωζαν α'ολλέες " ύρχε δ' Άχιλλευς'

Ο/' δ£ τρις περί νεκρόν εύτριχας νίλασαν Ίππους

Μυρόμενοι , μετά δε σφι Θετις γόου ιμερον ώρσ-ε-



ιζΰ

ΤΗΣ Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ

ΡΑ*Ώ,ΔΙΑΣ *

Π ΑΡ ΑΦ Ρ ΑΣΙΣ.

^-Ρΰτως ούτοι μεν εττε'ναζον και εθρήνουν εν τγ πά

λει- ο/ "Ελληνες δε επειδή παρά τάς ναυς χαχ ην

Έλλήσποντον άφίκοντΟ) οι μεν άλλοι διειχερισθησα»

έκαστος ΐπί την εαυτού ναΰν .τούςΜυρμιδονας σε ουκ

ϊΐφ/ει 6 Άχιλλευς άποχωρίζεσθαί' άλλ' ούτος γί εν

τοις εαυτού φίλοις τοϊς πολεμικοίς και χ,νδρ&οις ίλε-

γεν • *ί! Μυρμιδόνες ταχείς έχοντες ίππους ' εμοι δε

ξιοί καϊ ευάρμοστοι φίλοι , μήπω δη υπό το/ ς όχήμα-

σιν α,πολΰσωμεν τους μονωνυχας Ίππους" άλλα (Τυν

τοις 'ίπποις , καϊ τοις άρμασι πλησίον ελθόηβς κλαί-

6>μεν τον ΤΙάτροκλον τοΰτο γαρ υπάρχει τιμηΧ των τε-

θνεωτων. ίπαδάν δε του ολέθριου θρήνου απολαύσω•

μεν , τους ίππους χπολύσαντες δππνήσομεν ίνταυθα

πάντες. Ούτως είπεν αυτοί δε ωμωζαν συναθροισμέ

νοι" ήγεΐτο δε της οίαωγϋςό'Αχιλλευ'ς' ούτοι δε τρις

περ\ τον νεχρόν περιήγαγον τους χαλλ/τριχας ίππους

κλαίοντες, εν αϋτοίς δί θρήνου επιθυμία διήγειρεν ή

φετις • εβρίχετο ή άμμος > εβρίχοντο τα όπλα των
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ΐ5 Δευ'οντο ψχ'μ«3•ο/, δευ'οντο δε τευ'χεα φώτων

Δάκρυο-/ " τοΊον γαρ πο'&εον μήστωρα φόβοιο •

Το/τ/ δε Πηλείδης άδινοΰ έζηρχε γοοιο,

Χείρας ε'ττ' άνδρορόνους θεμενος στή^εοΌ-ιν εταίρου"

Χαίρε μοι •, ώ Πάτροκλε , και ει ν άίδαο δόμοιατ

20 Πάντα γάρ η δη τοι τελίω , τά πάροιθεν ΰπεστην ,

'Έκτορα δενρ' ε ρΰο~ας δώο~ειν κυτίν ωμοί δάταα-θαί'

Αωδεκα δε προπάροιθε πυρής άποδειροτομήα•(Λν

Ύρφων άγλαά τέκνα., σέθεν κταμενοιο χολωθεις .

Η ρα, και "Εκτορα δ/ον άεικε'α μη δετό έργα,

45 Πρηνε'α παρ λεχέεννι Μενο/τιάδαο τανύα-σας

Έν κονίγτ• οί δ' εντί άρωπλίζοιτο έκαστοι

Χάλκεα, μαρμαίροντα• λυον δ εριαυ'χενας ιππους'

Καδδίζον πάρα νηί ποδωκεος Αίακιδαο

Μυρ/ο/• αυτάρ 6 τοιτι ταφον μενοεικεα δα/νυ .

3θ Πολλοί μεν βόες αργοί όρε'χθεον άμφί σιδήρω,

"Σφαζομενοι , πολλοί δ' οίες κα} μηκάδες αίγες •

Πολλοί ό*' άργ/όδοντες υες1 δαλέθοντες άλοιφγ ,

Ευόμενοι τανυοντο δια φλογός Ήρα/ο-το/ο '

Πάντη δ' άμρί νε κυν κοτύλη ρυτον ίρ'ρ'εεν α/μα •

35 Αυιαρ τον γε ανακτά ποδωκεα Πηλείωνα

Εις Αγαμέμνονα διον άγον βασ•ιληες Αχαιών)

"Σπουδή παρπεπ/θόντες, εταίρου χωόμενον κηρ ■

Ο/' δ' οτε δη κλισίην Αγαμέμνονος 7ζον ι'όντες,

Αντίκα κηρυ'κετσΊ λιγυρ^ογγοισι κίλίυσ-αν ,

4ο 'Αμρί τυρί ττηο-αι τρίποδα μίγαν ε! πεπίθο/ίν

Πηλε/σΉν, λοΰ<τα<Γ$αι από βροτον αίματόίντα.

Αν'τκρ ογ' ηρνεϊτο <ττυγε$ώς } επί δ' ορκον ομοστεν



ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ. ια?

ανδρών νττο των δακρύων- τοιούτον γαρ επιστήμονα

του πολέμου εποθουν εν τούτοις δε 6 του ΐΐηλεως ή-

γέίτν θρήνου οικτρού χαϊ αθρόου, τάς άνδροκτόνους

χείρας έπιθεις εν το7ς στηθεσι του φίλου- Χαίρε μοι,

ώ Πάτροκλε, χαι ίν τοις ο'ίχοις τοϋ'Ά,δου- πάνταγάρ

Υιδη σοι πληρωσ-ω , α πρότερον ύπεσχόμην,τόν "Εκτορα

ΐνθάδε έλχν'σας δωσειν τυΊς χυσίν ωμως άπομερίσα-

οθαι και χαταφαγείν ■ δωδίχα δε έμπροσθεν της πύ

ρας αποκεφαλίσω λάμπρους ΰιους των Ύργων ένεκα

σου αναιρεθίντος όργισθθίς• Έιπε δη , χαι τον ενδοζό-

τατον "Εκτορα είργαζετο 'ίργα άπρεπη', κατά πρόσω

πον πάρα τγ στρωμνη του ύιοΰ του Μενοιτίου εκτεί-

νας ΐν το7ς χωμασιν . ούτοι δε άπαντες τα όπλα

β,πεδύοντο τα τω σιδήρω περιλάμποντα- ελυον αετούς

ύ\αΰχενας '/ππους • εχάθιζον δε παρά τη νηϊ του

ταχύ ποδός Αχιλλέας πλείστοι• ούτος δ£ αυτοίς τό

ϊπιτα'φ/ον δείπνον παρεσχέυαζε . ΤΙολλοί μεν ουν βόες

είλίποδες{λευκοι , πιονες) εμυχωντο περί τον σίδηρον

αναιρούμενοι" πολλά οε πρόβατα και αίγες τοχάδες .

πολλοί δε λευχοδοντες χοίροι βάλλοντες λίπει άπο-

χαιόμενοι τάς τρίχας ίζετ&ίνοντο διά της φλογός τοϋ

πυρός' πανταχού δε περ) τον νεχρον αίμα ί ρ ρε/ τοσού

τον ω στε χοτυλγ άρυσασθαι.Ύον δέ γε ταχύποδα ΰιον

τυΰ ΤΙηλίως τον βασιλέα, προς τον Αγαμέμνονα τον

ενδοζον ίιγον οι βασιλείς των Ελλήνων μετζχ σπουδής,

παρηγορούντες χα) πείθοντες την -\.υχήν αυτού, όργιζο-

μίνην ένεκα τού φίλου ■ ούτοι δέ επειδή πορευόμενοι α,φ-

ίχοντο εις την σχηνην τού Αγαμέμνονος, παραχρήμα

τοις όζυφωνοις χηρυζιν επε'ταζουν στησαχ εν τψ πυρ)

λέβητα μεγαν, εί χαταπείσειεν τον του ΤΙνιλίως λου'-

σασθαι χαι άπονίζαι τον εκ τού αίματος λυ'θρον . ου-

χος δε ε'ζηρνειτο ολοσχερώς , χαΐ ορχον επωμοσεν '



128 Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ *.

θΰ μά Ζ«ν, οο-τις τε θίών ύ'τατος και άριττοζ,

Ον θί'μις εστί λοετρα χάρματος άοΌΌν Ίκέσθαι,

Ιφ Πριν γ' εν] Τίάτροκλον θϊμεναι πυρι , τ» μα τε χεΰσαι,

Κί/ρασθ*/ τε κόμαν ε πει οΰ μ ί'τι δεύτερον ώδε

"ίλετ' άχος κραδίνν, οφρα ζωοΊσι μετείω'

Άλλ' «το/ νυν μίν στυγεργ τοι5ώμε$α δαιτί'

Ήώ&εν δ' οτρυνον , άναζ ανδρών Άγάμεμνον ,

5ο "Ύλ>ιν τ άζεμεναι , πάρα τε σ-χεϊν , ώς επιεικές

Νεκροί έχοντα νίεσ^αι υπό ζόφον η'ερόεντχ•

"Ορρ' «το/ τούτον μεν έπιφλίγνι ακαματον πυρ

Θχ<Γ<τον απ οφθαλμών , λαοί δ' επι έργα τράπωνταΐ'

"Ώ,ς εφαθ'- όι δ άρα του μάλα μεν κλυ'ον, μ'ιΓ επίθοντο-

55 ΈοΌ-υμε'νως Ρ αρα δόρπον εφοπλίσ-ταντες έκαστοι

Δαίνυντ• ουΗ τι θυμός εδεΰίτο δαιτος ει σης"

Αΰπχρ ε'πει πόσιος και εδητυ'ος ίζ ί'ρον ε ντο,

Οι μίν κακκείοντες ϊβαν κλιαπΊανδε έκαστος•

Πηλείδης δ' εττι $ινϊ πολυφλοι'σβοιο θαλάσσης

6ο Κειτο βαρυστενάχων, πολίσιν μετά Μυρμιδόνεσσιν1

Έν καθαρω , 'όθι κυ'ματ' ί'π' ηιόνος κλυζεσκεν

Έύτε τον ύπνος εμαρπτε, λυων μελεδήματα θυμοΰ ,

Νήδυμος άμφιχυθείς • μάλα γαρ κάμε φαίδιμα γυΐα,

"Εκτορ' ί'παίσΌ-ων προτι "Ιλιον ήνεμόεσσαν •

65 γΗλθε δ' επι \υχν Τΐατροκλϋος δειλοίο,

Ιίάντ αύτώ μέγεθος τε και όμματα κάλ' εϊκυϊχ ,

Και φανην και τοϊα περί χροι' ε'ιματα εστο'

Στη δ' λ ρ ΰπερ κεφαλής, και μιν προς μΰθον εειπεν'

Έυ'δεις , αΰιάρ εμείο λελασμένος επλευ , Α.χ/λλεν ;

2ο Ου' μίν μευ ζώοντος άκήδεις, αλλά θανόντος•
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Οο μά τόν Αία , όστις εσύ τιμιωτατος και ισχυρό

τατος των Θέων , ουχ οσιόν εστί λουτρά παραγενί-

σθαι πλησίον της κεφαλής, πριν θ&ναι τον Πα'τρο-

κλον ί'ν τω 7τυρί και μνήμα επιχεαχ χαι άποχό\αι

την χόμην • επ&ιδη ούχετι μου αύθις ούτω λύπη κα

ταλέγεται τον καρδία» , ε ως αν εν το7ς ζωσιν υπάρ

χω• άλλα νυνι μεν τγ μισητή πεισθώμεν ευωχία ■ ε-

ωθεν $ί πρότρε-\.ον , ω βασιλεΰ του στρατού Άγά-

μιμνον , ζύλα τε άζειν χα\ παράσχων ως εστίν εικός

έχοντα τον νεκρόν πορε'νεσθαι επί τον ζόφον τόν σχο-

τεινόν, Όπως τούτον μεν χαταχαύσγ το άχαταπονητον

•πύρ χαι ποιησγ ταχιον από της ό-^,εως ημών , ο στρα

τός §ε χωρήσνι επί τα έργα• Ούτως εϊπεν ' ούτοι οε

•πάνυ δη ηκουον αυτού και επείθοντο • σπουδαάως δ'

ου ν το δϋπνον παρασκενάσαντες άπαντες εύωχούντο-

ούδετινος -\>υχη ενδεής ην ευωχίας κοινρ προκείμενης

απασιν . επειδή δε της πόσεως και της τροφής τον

έρωτα εζεπλήρωσαν , ούτοι μεν επί τας σκηνάς ϊπο-

ρεύθησαν άπαντες ύπνωσοντες' ο υιός δε τού Πηλέ ως

επί τφ αιγιαλφ της πολυτάραχου θαλάσσης εκείτο

βαρέως στενάζων , εν τοις πολλοίς Μυρμιδοσιν εν τό-

7τω καθαρή, οπού τα κύματα παρά τόν αϊγιαλόν

προσεχλυζον , χα) προσέβαλλαν . όπηνίχα <Γ αυτόν ό

ύπνος κατέλαβε λύων τας φροντίδας της •\>νχης, δύσ

ε χδυτος πίριχυθ&ίς ■ πάνυ γαρ εχοπίασε τα λαμ

πρά μέλη , τόν Έκτορα διωχων προς την ύ•\,ηλην \-

λιον ■ επήλθε 3£ ή -^υχη τού αθλίου ΤΙατρόχλου παρ•

ομοία αύτω χα\ κατά τό μίγεθος και κατά τό περι-

καλλες πρόσωπον χαι την φωνην , και τοιαύτα περί

τό σώμα ιμάτια ην ίνδεδυμίνη ' έ'στη δε άνωθεν εχ της

κεφαλής χαι είπε προς αυτό ν λόγον. 'Ύπνωττεις;ιμοΰ

δε επιλελησμενος υπάρχεις , ω "Ά.χιλλεΰ \ ου μην ε

μού ζώντος ηφροντίστεις χα) ημίλεις , αλλ' αποθανόν•

νοι. ιν. 9
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Θάπτε με οττι τάχιστα, πΰλας ά'ί$αο περήσω-

Τϋλέ με ειργουσι •\νχα.ί είδωλα καμοντων,

Ουδέ με πω μίσγεσθαι ΰπερ ποταμοίο εώσιν

Άλλ' αΰτως άλάλνιμαι αν εϋρυπυλες 'Άιδος δω-

Ί$ Και μοι δός την χέϊρ\ όλοφυ'ρομαι4 ου γαρ ετ' αύτις

Νε/ομ' εζ ά'ίδαο , ε'πήν με πυρός λελάχντε .

Ου' μεν γαρ ζωοι' γε φίλων άπάνευβεν εταίρων

Βούλας εζόμενοΐ βουλεΰσομεν ■ αλλ' ϊμε μίν κηρ

Άμφεχανε στυγερή, ίι'περ λάχε γεινόμειόν περ•

8θ Και $ί σοι αΰτφ μοίρα, θεοις επιείχελ' Αχιλλευ,

Ύείχει νπο Ύρωων ευνγενεων άπολίσθαι •

'Άλλο δε τοι ερίω και εφήσομαι, αίκε πίθν\Άΐ,

Μ« εμα σων άπάνευθε τιθήμεναι όστί , Άχ/λλευ .

Άλλ' όμοΰ ως ε'τρα'φαμεν εν ΰμετεροισι δόμοισιν ,

85 Ει7τ£ με τυτΒόν εόντα Μενο/τιος εζ ΙΟπόεντος

'Ήγαγεν ΰμετερόνδ], άνδροκτασ/κς υπό λυγρΫΐς,

'Ήματι τω , 'ότε παϊδα κατίκτανον Ίριδα*μαντος ,

Νη'πιος, ουκ ε'θελων , άμφ άστραγάλοισι χολωθείς•

'Ένθα με δεζάμενος εν δωμασιν ιπποτα Τίκλεΰς,

ρο "Ετρεφε τ ενδυκεως, και σον θεράποντ όνόμνινεν•

*Ω.ς 99 και όστεα νωίν όμιί σορός άμφικαλνπτο/ ,

Ίίρυσεος άμφιφορευς, τον τοι πόρε πότνια μν'ταρ.

Τον $ απαμειβόμενος προσίφη πόδαςωχυςΆχ/λλευ'ς'

Ύι'πτε μοι, ηθε/α κεφαλή, δεΰρ' ειλήλουθας. ■

ρ5 Και μοι ταΰτα εκαστ επιτελλεαι \ αυτάρ εγω τοι

ΙΙαντα μάλ' εκτελίω , και πείσομαι , ως συ κελεύεις.

Αλλα μοι ασσον στϋθΐ' μίνυνθά περ άμφιβαλόντες

Αλλήλους , ς'λοοιο τεταρπω'μεσθα γόθ4θ•
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τοζ • θά-\ον με Οτι τάχος, όπως περάσω τάς πυ'λας

τοΰ α5ον πόρρω γάρ με απειργουσι και κωλυου-

σι ίιελθεϊν αϊ \υχαι τη είδωλα, των αποθανόντων ,

ου$έ με συμμίζαι πω άφίασιν πίραν τοΰ ποταμού •

άλλ' ούτω πλανώμοι κατά τον οίκον τοΰ "Αιίου τον

τάς πλατείας έχοντα πυ'λας' Κα/ μοι $ός την χεί

ρα Ίνα άνακλαύσωμαΐ' ουκετι γαρ αύθις επανέλθω

ΐ'κ τοΰ α$ου επ&ίΰάν μοι πυρός μεταοώτε • ου γάρ ύοι

ζώντες 7τόρραιθεν των αγαπητών φίλων χαθεζομενοι

βούλας βουλευσόμεθα ■ άλλ' ε με μεν ή θανατηφόρος

μοίρα κατέπιεν ή μισητή , ήτις με έλαχε γεννώμειόν

γε • και $ή και σοι αυτω ε'ι μαρτο , ω Θεοϊς Ομοιε

Αχιλλεΰ , υπό τω τειχει των ίυγενών Ύρωων άνχι-

ρεθήναι • άλλο οί σοι λε'ζω και παραγγελώ ίάν μοι

■πείθγ' μη χαταθεϊναι τα ϊμά όστεα πόρρω των σων

Άχ/λλίΰ, άλλ' όμοΰ ωσπερ άνετράφημεν ΐν τοϊς ύμε-

τεροις ο'ίκοις , 'ότε με μικρόν όντα ο Μενοιτιος εκ ... .

ίγαγεν εις τον ύμέτερον οίκον ΰπό της χαλεπής πχι-

δορωνίας τϊί ήμερα εκ&ίνγ,ότε άνείλον τον παιάνα τοΰ

Ίριδάμαντος , ό ανόητος, άκων καΐ μη βουλόμενος ,ορ-

γισθεις ένεκα των αστραγάλων • όπου δεζάμενός με

εν τοις όίκοις ό ιππικός ΤΙηλεύς, άνετρεφεν επιμελώς,

χαι σον θεράποντα ώνόμασεν ■ ούτω $ή και τα οστά

ημών ή αυτή σορός περικαλυ'πτοι ό χρυσούς άμφιρο-

ρευς, όν σοι εδωκεν ή σεβαστή μήτηρ • Προς τούτον

$ε αποκρινόμένος ειπεν ό ταχΰπους Άχιλλευ'ς ■ Τί

δήτοτέ μοι , ω αϊίεσιμωτάτη κεφαλή , ενθάδε άρί-

χου , και μοι ταύτα πάντα ίντέλλγ και ίπιτάττεις .

εγώ οί σοι πάντα πάνυ πληρώσω και ΰπακουσομαι,

καέ?«ν£ρ συ ίπιτάττεις• Άλλα μοι πλησίον γενοΰ,

Ίνα κα'ιπερ επ' ολίγον, περιβαλόντες αλλήλους ολέ

θριου χπολαΰσωμεν θρήνου ■ Ούτω δή ειπών εζί-
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ήΩς αρα φωντήσας αρέζατο χερο•) ψίλνισ/ν,

100 Ονο* ε λαβε• ^χ* δε κατά χθοιος, νυτε- καπνός ,

'Ώ.,χετο τετριγυ/α τάφων ί' άνόρουα-εν Άχ/λλευς7

Χερσ-' τε σνμπατάγησ-εν, έπος τ όλοφυ$νόν εαπεν

*ίΙ πόπο/ , « ρ'α τις εστί και Ά{δ*ο δόμοκτι

Ίτνχιί και εΊδωλον , άτάρ φρένες ουκ εν/ πάμπαν

ϊθ5 Τΐαννυχ/» γάρ μοι ΤΙατροκλϋος δειλοΊο

Φυχιϊ ε'φθΐο~τήκεί γοοωτά τε , μνρομένη τε ,

ΚαΙ μοι εκαντ έπέτελλεν εΐκτο $ε θέιτκελον αϋτω '.

"Ώς φοίτο ' τοΪοί δε πάτ/ν ΰφ' / μερον ώρο~ε γοο(•

Μνρομέιοισ•/ δε το/ο•/ ράνη ροδοδάκτυλος Ήως

110 Αμφ) νέκυν ελεε/νον. Άτάρ χρείων Αγαμέμνων

Ουρϋάςτ' ώ'τρυνε και άνέρας , άζέμεν υλην,

ΤΙα\τοθεν εκ κλ/σ/ων ' έπ"ι δ ανι}ρ έιτθλος όρωρει

Μνρ/ονϊΐς , θεράπων αγαπήνορος Ίδομενϋος'

Ο/' δ' Ίσαν , υλοτόμους πελέκεας ε» χερσ)ν έχοντες ,

1ΐ5 Σε/ράς τ εϋπλέχτους' προ δ α ρ ουρΰίς κίον αύτων

Πολλά δ' αναιτα, καταντά, παραντά τε, δόχμ/ά τ\ ιΓλ-

'ΑΆλ' 'ότε δη κν»μχς προτεβαν πολυπ/δακος"\δνις} (θον

Αυτίκ άρα δρυς ύ\/κόμους ταναηκέ/ χαλκω

Ύάμνον ίπε/γόμενο/ ■ τοά $ί μεγάλα κτυπεουται

120 Τί/'πτον • τάς μεν ϊπατα ί/απλήστοντες Άχα/ο)ί

'Έκδεον ήμ/ονων , ταΐ δε χθόνα ποσ•α•) δατεΰντο ,

Έ.λ δομένοι πεδίο/ο, α* /α ρωπή/α πυκνά-

Πάντες δ' υλοτόμο/ φ/τρονς φερον ως γάρ άνοιγα

Μ κρ/ο';'»»ς , θεράπων αγαπήνορος ΊδομίνΧος' (λβύς

3^5 Κάδδ' άρ έπ' άκτϊς βά)λ.ον επ/σχερω , 'έΐ'θ' άρ Άχιλ-

Φραυνατο ΤΙατρόκλω μέγα *ρ/0') »$ °' &ΰτω-
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τείνε τάς άγαπητάς χείρας•, ούκ έλαβε $£ • ή γάρ

τοι •\>υχη ύπό την γην καθάπερ καπνός άπηλ&εν,

έλε&νώς βοωσα . ϊκπλαγείς ανωρμη<τεν ό 'Α,χιλλίύς ,

χαί ταίς χερσι συνεκροτησε καί κτύπον απετέλεσε 1

λόγον ίέ θρηνητικον είπε • Φευ ψίΰ • ^τως δη τις ε

στί κα) εν το7ς οίκοις του "Αιδου •\.υχη **' ^δαλο>)

σώμα δε ουδόλως εχεί' δί όλης γαρ της νυκτός ιχοι

ή τυΰ αθλίου Πάτροκλου -\•υχη παρίστατο θρηνούσα

τε και οδυρομινη , κάί μοι πάιτα ε πίταττεν ' όμοια.

σ£ υ ν αύτφ προς υπερβολών . Ούτως είπε • τούτοις

$ι άπασι διη'γειρεν επιθυμία» θρήνου" κλαίουσι δε

τούτοις έφάνη ή ροδόχρους κα) περικαλλης ήμίρα

περί τον άθλιον καί οικτρό ν νεκρόν • Ό βασιλεύς σε

Αγαμέμνων τους ουρίας παρώζυνε και τους άνδρας

άζειν ζυ'λα, πανταχόθεν εκ των σκηνών ανηρ δ~ε

γεννα7ος διανέστη ο' Μηριόνης ο' θεράπων του ανδρείου

Ιδομενέως * ούτοι δε επορεΰοντο έχοντες εν ταΐς χερ-

σί τους δενδροτόμους πελεκεις , και της καλώς τε-

πλεγμένας σχοίνους- έμπροσθεν δε αύτων επορεΰον

το οι ουρείς) πολλά δε ανάντη κατάντη και ομαλοί

χαί πλάγια διηλθον • άλλ' όπηνίκα έφθασαν εις τας

των όρων προβάσεις της πολλάς πηγάς ε'χουσης

"ΐδης •, παραχρήμα δη δρυς ύ~\.ηλάς σιδήρω όζεί και

ηκονημενω εκοπτον επειγόιχενοι • αύται δε μεγάλως

κτυπούσαι κατεπιπτον • ταύτας μίν ου ν διασχίζον

τες οι "Ελληνες εξηπτον των ήμιόνων ' αύται δεχ π,ίς

ποσιν ε'μίρίζοντο την γη ν και ίπορεΰοντο ϊπιθυμοΰ-

σαι τοΰ πεδίου πάντες δε οί τά δέν

δρα κόπτοντες κορμούς ε'φερον ' ούτω γαρ πρΌσετα-

ζε Μηριόνης ό θεράπων του ανδρείου Ίδοα,ίνέως, κατ-

έβαλον δε επί τοΰ αιγιαλού έφεζης κατά τάζιν , ο

πού δη ό Άχιλλεύς διενοη'σατο γενέσθαι ;χίγα μνη-

μείον τφ τε ΤΙατρόκλω και έαυτω- ε πει δε πάντα-
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Αΰτάρ επεί πάντα παραχάββαλον άσπετον ΰλαν,

Έ'ι'ατ άρ' αυθι μένοντες άολλέες • αυτάρ Άχιλλευς >

Αντίκα Μνρμ/σόνεσσι φ/λοπτολέμοισι κέλευσε,

ΐ3θ Χαλκον ζων>υσθαι , ζεΰζαι $' υ'π' οχεσφιν εκαστον

"ίππους ' οί δ' ωρνυντο > κα/ «V τεύχεσσιν εουνον .

Άρ $' εβαν εν δι'φροισι παραιβάται, ανίοχοί τε•

ΤΙρόα-θε μεν ίππϋες, μετά $ε νέφος εΐπετο τεζων^

Μνρίοι' εν $ε μέσοισι φέρον Τΐάτροκλον εταίρο/•

ΐ35 Θριξι δε πάντα νέκυν καταεΐνυον , ας επέβαλλον

Κειρόμενοΐ' οπ/θεν δε κάρα εχε διος Άχ/λλεύς

Άχνυ'μένος• εταρον γάρ άμυ'μονα πέμπ"Ά'ίδόσδε .

θί δ" ό'τί χωρον Ίκανον-, οθι σφίσι πέφραδ' Άχιλλευς ,

Κάτθεσαν αΐ-^,α δέ οί μενοεικέα νάεον ύ'λαν.

ΐ4θ 'Ένθ' αυτ άλλ' ενόασε ποδάρκας δΐος Άχιλλευ'ς'

Στάς άπάνευθε πύρας ζανθαν άτεκείρατο χαίταν}

Τάν ρα Σπερχειω ποταμω τρέφε ταλεθόωσαν •

Όχθάσας δ' άρα ε%πεν , ίδων έπ\ οϊ'νοπα πόντον

Σπερχεί', άλλως σοι γε πατύρ κρασάτο Παλεΰς,

\ίφ Κεϊσέ με νοστάσαντα φίλην ίς πατρίδα γάϊαν.

Σοι τε κο'μαν κερε'ειν , ρέξειν 3•' ίερύν εκατομβών •

Ίίεντα κοντά δ' ενορχα παρ αυτόθι μΰλ' ίερευ'σειν

Ές παγάς, οθι τοι τέμενος βωμός τε $υάεις•

*Ω.ς αράθ' ο γέρων, σύ δί οί νόον ουκ ετέλεσσας•

ΐ5θ Νΰν δ' επεϊ οΰ νέομαί γε φίλην ες πατρίδα γαιαν ,

Τϊατρόκλω νίρωί κόμαν όπάσαιμι φέρεσθχι-

*Ω.ς είπων, ΐν χερσ\ κόμαν ετάροιο φίλοιο

Θϋκεν τοίσι δ\ πάσιν ΰφ' / μερον ώρσε γόοιο ,

Καί ιυ χ όδυρομένοισιν ϊ'δυ φάος αελίο/ο,

\
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χοΰ κατίβαλον τά πλείστα ξύλα , εκάθηντο δή αυ

τόθι παραμένοντες «'6'ροισμε'νοι• ό Άχ/λλεύς δε πα

ραχρήμα τοις πολεμικοί ς καϊ ανδρείοι; Μυρμιδοσιν

επίταξε ζωννυσθαι τον σίδηρον και όπλίζεσθχι , και

συνδυάσαι ύπό τοις όχήμασιν εκαστον τους ίππους•

ούτοι δε διανίσταχτο και ενεδύοντο τα όπλα ανί-

βησαν δε εις τους δίφρους οι τε επί των αρμάτων

πολεμοϋντες και οί τας ήνίας κατέχοντες 'Έμπρο-

σ&εν μεν ούν ο'ι ιππείς μετ' αυτούς δε ήκολού^ει

το πλήθος των πεζών πλείστοι • εν τω μίσω δε ε-

φερον τον ΤΙάτροκλον οί φίλοι, τοις θριξί δε πάντα

τον νεκρον κατεκαλυπτον , άς κατέβαλλαν επ' αυ'τω

τέμνοντες αύτάς , όπισθεν δεκ άνεϊχε τ» ν κεφαλήν ο

ενδοξότατος Αχ/λλεύς λυπου'μενος ' τον γάρ άμω'μη-

τον φίλον έ'πεμπεν εις "Αιδου' ουτνι δε,οπηνίκα άφί-

κοντο παρά τον τόπον , 'όπου αύτοίς δ/εταζατο ό Ά-

χιλλεύς 5 κατεθηκαυν ■ ταχέως δε αυ'τω την πρίπουσα»

ύλην εσόρευον ■ ιοτε δ\ άλλα διενοήθη πραττειν 6 εν

δοξότατος ταχύπους Άχιλλεύς• Στάς ττορ'ρΛίθίΐ' τον

πυρός άπίτεμε την ξαΐ/θήν κόμην, ήν δη έτρεφε πε-

ρικαλλή καϊ ακμαία» Σπερχειω τω ποταμψ • στένα

ξα.; δί είπε θεασάμενος επί τον μελανοχρουν πόντον .

Ω Σπερχειέ, εική και μάτην ήύξατο σοί γε ό ΐΐη-

λενς . έκείσε με ύποστρε\αντα είς την αγαπητην γην

την πατρίδα• σοι τε τας της κεφαλής τρίχας απο-

κό^,ειν > και θυσία» άγίαν ποιήσειν πεντήκοντα δε

όρχεις έχοντα πρόβατα αυτόθι θύσειν παρά τας πη-

γάς • οπού σοι ό ανατεθειμένος τόπος , και ό ευώδης

ναός• ούτως εΰχετο ό γέρων συ δε αΰτω την βου-

λησιν ουκ ετελείωσας' νυνί δε επειδή ουκ επανέρ

χομαι είς την αγαπητών γην την πατρίδα , τω η ρω/

Ιΐατρόκλω τάς τρίχας παρέχω. Ούτως ειπών , εν ταίς

χερσί τοΰ αγαπητού φίλου τάς τρίχας ίθηκε• τούτοις

δέ άπατι διήγειρί θρήνου επιθυμία»- κα) δή αν όλο-

φυρομενοις κατεδυ το φως τοΰ ήλιου > ει μή ταχίως
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155 Ε/' μ» Άχ/λλευς αΐ-\,"Αγαμίμνον/ εϊττε παραστάς'

Άτρείδη, σο) μεν τε μάλιστα γε λαός Αχαιών

ΤΙείσονται μυ'5ο/σ/, γόοιο μεν ε ση και άσαΐ'

Νυν δ άπό πυρκάίϊίς σκέδασον , κοά δθΊπνον άνωχθ/

"Οτλεσθαί' τάδε δ' άμφίποννσόμεθ' , οϊσι μάλιστα

ΐόο Κιίδεος εστί νεκυς • παρά δ οι ταγό) άμμι μενόντων •

Αυτάρ επει τό γ' άκουσεν άναζ άνδρων Αγαμέμνων,

Αυτ/κα λαον μεν σκέδατβν κατά ννίας είσχς,

Κηδεμόνες 3ε παρ αό§ι μάνον , και νιίεον ΰλην.

ΤΙο/ασαν αί πυρή ν εκατόμπεδον εν^α και εν&α•

ΐ65 'Έν δέ τνρρ ύπάτρ νεκρόν 5εσαν, άχνυ'μενοι κυρ•

Πολλά ϋ /φ/α μνίλα, και είλ'ιποδας έλικας βοϋς

ΐΐρόσθε πυρϋς εδεροντε, καΐ άμφεπον • ΐκ δ' άρα πάντων

Δν\μ.όν ε'λων έκάλυψε νεκυν μεγάθυμος Άχ/λλεύς

Ές πόδας εκ κεφαλής, περί δε δρατά σώματα νήε/•

1£0 Έν δ' έτι'&ει μελ/τος και άλει'φατος άμριφορϋας•

Προς λε'χεα χλ/νων • πίσυρας δ' ερ/αυ'χενας Ίππους

'Έσσυμενως ε'νεβαλλε πυργ , μεγάλα στοναχ/'ζω» ■

Έννία τω γε άνακτ/ τραπέζιες κυ'νες -ήσαν ,

Κα/ μίν των ίνε βάλλε- πυργ δυο δειροτομήσας'

1Ί& Δώδεκα δε Τρόμων μεγάθυμων υ'ιίας ΐσθλούς,

Χαλκω δκι'όων κακά δε φρεσ) μήδετο έργα

Έν δε πυρός μένος ή κε σιδήρεον , όφρα νεμοιτο •

"ίΐιμωζεν τ άρ' έπειτα , φ/λον δ' όνόμγνεν έταίρον '

Χάϊρέ μοι, ω Πάτροκλε, και ε'ιν Ά'ί'δαο δόμο/σι '

ΐΒοΊΙαντα γάρ Χδη το/ τελίω, τά πάρο/θεν υ'πεσταν•

Δώδεκα μεν Ύρφων μεγάθυμων υΐέας εσ^λούς-,

Τους άμα σοι πάντας πυρ ΐσθ/εχ • "Εχτορα δ' ούτι

-
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τταραγενομένος ό Άχιλλεύς είπε τφ Άγαμεμνονι '

νΩ υ'ιί τοΰ Ατρέας, σοι με ρ μάλλον των άλλων ο

των Ελλήνων στρατός πεισθήσοντοα λάγοις , τοΰ μ£ν

θρήνου δυνατόν έστιν εμπλησθηναι και ύστερον ' νυν

σε διαμε'ρισον αυτούς από της πυράς και δειπνον κέ-

λενσον εΰτρεπίσαι ■ ταΰτα δέ διαπραζόμεθα , οι ς

μάλιστα ταφής εστίν άζιος 6 νεκρός ■ παραμενέτωσα»

δε ν μι ν οι' ηγεμόνες ■ Έπει σε τοΰτο ηκουσεν ό βασι~

λεύς των ανδρών Αγαμέμνων παραχρήμα ο ε τον λα-

όν μεν διεμερισεν επί τάς ϊσας ναΰς' οι στρατηγοί

δε αυτόθι παρίμενον και ίσόρευον τα ζυ'λα' εποίησαν

δε πυρκοίιάν ποδών εκατόν τηδε κακεισε • εν δε τφ

άνωτάτα , αΰτης μέρει , κατέβηκαν τον νεκρόν λυπου-

μενοι κατά ψυχη'ν ' πολλά δε πιόνα πρόβατα , και

βοΰς συστρέφοντας εν τφ πορευ'εσθαι τους πόδας , και

περικεκαμμίνα τα κέρατα έχοντας, έμπροσθεν τ» ς

πυρκαΐάς ϊζε'δερόν τε και βμίλιζρν' ^κ πάντων δε το

λίπος λαβών περιεκάλυψε τον νεκρον ό μεγαλόψυχος

Αχιλλευς , εκ της κεφαλής μέχρι των ποδών ' περί

αυτόν και σώματα εκδεδαρμενα εσόρευσεν . ε'νέθηκ»

δέ μέλιτος κα) πιμελης πίθους προς την στρωμνύν

παρακλίιων . τίσσαρας δ^ μεγαλαυ'χενας Ίππους ί-

σπευσμενως ενεβαλεν εις το πυρ > μεγάλως στένα

ζαν . εννέα τω βασιλεΊ Άχιλλεί κυ'νες παρεστωτες

τγ τράπεζα ύπηρχον • και δη και τούτων δΰο άποκε-

φαλισας ενεβαλεν εις η πυρ• δώδεκα δε γενναίου;

νιους των μίγαλο\ΰχων Ύρφων σιδήρφ άποκτείνων

ενίβαλε . κακά δε διενοίϊτο ποι&ν κατά διάνοια» •

ένέβαλε δε την τοΰ πυρός ισχυροτάτην δυ'ναμιν , Οπως

άπαντα καταφάγοι . εστέναζε δε μίτέπειτα κα\ τον

άγαπητον ώνόμασε φίλον • Χαιρί μοι , οΐ> Τΐάτροκλε ,

κοά εν τοις οϊκοις τοΰ'Ά,δου• πάντα γαρ η δη σοι τε

λώ , άπερ το πριν ΰπεσχόμην ' δώδεκα μ£ν γίνναί-

ους υ ιούς των μεγαλόψυχων Ύρφων, τούτους συν σο)

απαντάς καταναλίσκει χρ πυρ . "Εκτορα δε ουδαμώς
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Δωο-ω Πριαμίίνν πυρ) ίαπτεμεν , αλλά χυνειτοΊν.

Λί1ς ράτ άποιλνίτας' τον $' ου χυ'νες άμφεπίνοντο'

ΐ85 Άλλα χυ'νας μεν άλαλχε Λιός θυγάτιιρ Αφροδίτη

'Ήματα χαί νύχτας" ροδόεντι $ε χρίεν ελαίω ,

Άμβροτ/ω, ι να μή μ/ν άπο$ρύφοι ίλχυσ-τάζων •

Τω ί' επί χυάνεον νέφος ηγαγε Φοίβος Απόλλων

Ουρανόθεν πείι'ονδε • κάλυψε δε χωρον άπαντα ,

190 "Οιπτον επεΐχε νέχυ; , μη πρ)ν μένος ηιλ/οιο

Σχηλνι αμφ) περ\ χρόα 'ίνετιν , ηδε μέλεο•<τιν ■

Οΰδί πυρ* Τίατρόχλου ϊχαίετο τεθναωτος'

^Ένθ' αυτ' άλλ' ενόητε ποδάρχης 37ος 'Αχιλλεύς,

"Στάς άπάνευθε πυρϋς , δοιοις η'ράτ' Ά\>ίμοκη ,

ΐρ5 Βορε'νι χοιι ϊε$ΰρω , και ύπεσ-χετο ιερά χαλά '

Πολλά $ε χαί σ•πε'ν$ον χρυα-εω δίπαί, λιτάνευεν

Έλθε'μεν , οφρα τάχιστα πυρ) φλεγεθοίατο νεκρόν,

'Ύλη τ εσ-ατεΰαιτο χαημεναι- ωχε'α δ *1ρις

Α,ράων 'άίουτα μετάγγελος ηλθ' Άνεμο/τ/ν ■

200 Ο/ μεν άρα Ζεφυ'ροιο ενιαίος αθρόοι 'ένοον

Έίλαπίνην δα'ινυντο • θεούσα δε *Ιρ/ς επέστη

Βκλω ε π) λίθε ω ■ το) δ ως "ιδον όφθαλμοϊσι,

ΤΙάντες ανηιζαν, χάλεον τε μιν εις ε εχαστος'

Η δ' αυ'θ' ε'ζεσθαι μεν ά:ή:•ατο, άπε δε μΰθον'

2θ5 Ουχ έ'δος' ειμί γαρ αύθις επ Ώ,χεαίΌΪο ρέεθρα ,

Αιθιόπων ες γαιαν , 'ό&ι ρέζουτ' έχατόαβας

Άθανάτοις> Ίνα δη χαί ϊγω μεταδαίσομοα ΐρων

Άλλ' Άχιλευς Βορεην ηδεκ Ζε'φνρον χελαδεινόν

Ελ5εϊι> άράται , χαί ύπίσχεται ιερά χαλά ,

210 'Όρρα ττυρην όρτητε χαη'μεναι , γ ενι χβιται
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7ταρα$ΰΰ<τω τον τοΰ Πριάμου τφ πυρί κατεσθίειν ,

αλλά τοις χυσίν. Οντως είπε διατειναμενος• τοΰτον

ου κυ'νες εσπάρασσον , άλλα τους μεν κϋνας άπίσό-

βει *ί τοΰ Διός θνγάτνρ Αφροδίτη νυ'χτωρ χαί με$η-

μεραν • έχριε δέ ελαίω ε'υωδει θείω • όπως μη αυτόν

χαταγέοι ελκών κα) επισύρων μελά» δε νέφος ε'πη'-

γαγεν αΰτφ ο λαμπρότατος 'Απόλλων εκ τοΰ ουρα

νού είς το πεδίον , περιεχάλυ\ε δε τον τόπον άπαντα^

όσον πίριείχεν 6 νεκρό ς• μη πρότερον η τοΰ ηλίου δυ'-

ναμις σχίλετωδες χα\ χαταζηρόν ποιήσειεν το σωμα>

νεΰροις τε και μίλεσιν . οΰδε ή πυρκάιά εχαίετο τοΰ

αποθανόντος Πατρόκλου . Τότε τοίνυν άλλα διενοήθη

ο ενδοξότατος ταχυ'πους Άχιλλεύς στάς ^το'ρ'ρ&δεί'

της ττυρκαϊάς εΰχετο τοίς δυσίν άνίμοις , τω Βορϊα

χαί τω Χεφΰρω- και ύπίσχετο θυσίας καλάς' πάνυ

δε και λείβων δια τοΰ χρυσού ποτηριού παρεκάλει

αυτούς άφικε'σθαι , όπως ως τάχος τίϊ πυρκαια χα-

ταχαύσειαν τον νεκρόν , και ζυ'λα επειχθείεν καηναι .

» ταχεία δε^ Ίρις άκου'ουσα των εΰχων επηλθεν άγ

γελος τοίς άνέμοις' ούτοι μεν οΰν αθροισμένοι εν τρ

οικία, τοΰ χαλεπως πνέοντος Ζέφυρου πανδαισίαν εύ-

ωχοΰντο' τρέχουσα δε ή Ίρις ναρίστη εν τφ λιθίνω

οϋδω " ούτοι δε ότε εθεάσαντο τοίς οφθαλμοίς , άπαν

τες ύπανίστησαν και έκαστος εκαλει αύτην προς ε

αυτόν αυτή δε καθε'ζίσθαι μίν ουκ ηθελ\σεν. είπζ

δί λόγον ούτως• Ου'χεστι καιρός καθίσεως• ϊπανει-

μι γαρ επί τα ρεύματα τιΰ Ώκεανοϋ είς την γη ν των

Αιθιόπων > οπού ποιοΰσι θυσίας τοις αθανατοις θέ-

οΐς, όπως δι} και αύτη ενευωχηθω κα) μετάσχω των

θυσιών, άλλα β Αχιλλεΰς Βορε'αν κα) Ζίφυρον ιόν

πολυ'ηχον άφικε'σθαι εύχεται , κα) υπόσχεται θυσίας

χαλάς χαί προσηχουσας , όπως την πνρχαιαν παρορ-

μήσητε χαηιαι , ϊν $ χεϊται Πάτροκλος , ο ν άπαντες
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ΤΙάτροχλος, τον πάντες άναστενάχουσιν Αχαιό/ ,

Ή μεν άρ ως ειποϋσ' ά^εβήσ-ετο ' τοι δ όρίοντο

Ήχρ 5εσπεσιγ , νίφεα χλονίοντε πάροι&εν '

Α/'-ψα δε πόντον ιχανον άτημΐνοΆ' ωρτο δε χΰαα

2ΐ5 ΙΙνοιίί υπό λιγι.ργ\• Τροίην δ' ερίβωλον ΐχε'σθνν,

Έρ δ£ πνρρ πεσίταν, μέγα δ' ιαχε θεσ-πιδαές πΰρ'

Τίαννΰχιοι δ' άρα τοι γε πυρϋς άμνδις φλόγ' εβαΤ&,ον.

Φυσωντες λιγε'ως• ό δε πάννυχος ωχύς'Αχιλλεΰς

Χρυσεου ίχ 'χριιτϋρος , έχων δεπας άμφίΛ,ΰπελλον ,

220 Οίνον άφυσσομενος χαμάδις χε'ε, δεΰε δί γαΐαν,

Ϋυχην χικλήσχων ϊΐΆτροκλϋβς δειλοϊο ■

'Ω,ς δε πατήρ ου παιδός οδύρεται όστία χαίων

Νυμφ/ου, οστε $ανών δειλούς άχάχηατε τοχϋας'

ηΩ.ς Άχιλεύς ε'τάροιο οδυ'ρετο όστεα χαίων ,

225 Έρπυ'ζων παρά πυρχα'ι»ν, άδινά στεναχίζων . ,

Ημος δ' Έωσ-φόρος «αν, φο'ως ερε'ων επ) γαίαν,

Όν τε μΐτα χροχόπεπλος ΰττ&ρ άλα χίδναται νιωζγ

ΎΫΐμος πυρκαϊ» εμαραίνετο , παύσχτο δε φλόζ.

Ο/' δ άνεμοι πάλιν αυτις 'ίβαν οιχόνδε νέεαθαι ,

23θ Θρη/χιον χατά πόντον ο δ' ε'στενεν , οίδματι θύων.

ΤΙνιλείδας δ' από πυρκοάϋς έτέρωσε λιασθείς,

Κλ/νθκ χεχ,μνιως, έπ\ δε γλυκύς ύπνος όρουτεν .

Ο/' δ άμφ' Άτρείωνα άολλε'ες η'γερε'θοντσ ,

Των μιν επερχομένων ομάδος χα/ δοϋπος ί γειρεν

235 "Εζετο δ' ορθωθείς, χ*} σ-φε'ας προς μΰθον 'ίοιπεν

'Α-τρείδαί τε , χαί άλλοι, άριστη ες Παναχχιων ,

Πρώτον μεν κατά πυρκαινν σβεσατ χΊθοπι οίνω

Ιΐχσαν ,όπόστον έπετχε πυρός με'νο;• αΰτάρ έπειτα
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άναστενάζουσι και οδύρονται οι "Έλληνες, αύτη μεΡ

ούν οντάς ειπούσα απήλθεν Οι το/ $έ αιανεστησαν

συν βοη μεγίστγ και θεία. τά νέφη κλοιούντες και τα

ράσσοντες πρότερο» • ταχέως $ε επί την θάλασσαν

αφίκοντό πνεειν- διηγέρθη $£ το κύμα υπό της όζει ας

•πνοής ■ έφαναν $ε &ς την μ,εγαλόβωλον καΐ εΰγειον

Τρο/αν ένέπεσον αέ κοά έπε ννευσχρ τυι πυρκάϊα ■ με-

γάλας $έ ήχησε π θεσπέσιας καιόμενον πυρ• 3/ όλης

τοιγαρούν της νυκτός ε π νέον ομού την της πυρκα/άς

φλόγα, φυσώιτες 'όζεοζ' ό ταχυπους 3ι *Αχιλλευς

$/' όλης της νυκτός ϊκ κρατήρας χρυσού λαβών ποτή-

ριον περιφερές οινον άιτλων εις γη ν κατέχεε, έβρεχε

<$? την γη ν , την -^.υχην κάλων του αθλίου Πατρο-

χλου."ί1σπερ δε πατήρ όλοφύρεται κα) θρηνεί καιων

τά οστά του έαυτού παιδος του νυμφιου, ός αποθα

νών τά μάλ/στ ε λΰπησε τους αθλίους γονέας, οϋτως

ό Αχ/λλεύς ωλοφύρετο και έθρήνει καίων τα οστά

του φίλου, προσερχόμενος τρ πυρά, πυκνως άναστε-

νάζων . Ήνίκα δε ό κατά την ημίραυ» έπ/τέλλων α

στήρ έρχεται λε'ζων ιό φως επί την γη ν, 8ν ή κρο-

χόχρους κα) περικαλλής ήμερα διάχυτοι ϋπερ της

θαλάσσης , τηνικαΰτα ιό πυρ εσβέννυτο και ή φλόζ

%ληζεν. οι άνεμο/ δέ έπανήλθον εις τον οίκον πορέυ-

εσθαι διά πΰ Θρακικού πόντου" ούτος δε ήχει ρεύμα•

σ/ σφοδρως κινούμενος, ό του Πηλέως δε από της πύ

ρας επ άλλο μέρος αποχωρισθείς, πάνυ κοπιάσας

χατεκλ/θη' τάχ/στα δ' ΐπήλθεν ύπνος γλυκύς- οί αϊ

περί τον υ'/όν τοΰ Άτρέως όμοΰ πάντες η'θροίζοντο .

τούτων προσιόντων, ή βοή και ό κτύπος άφύπν/ζεν

ανιόν, ικάθισε δέ ανορθωθείς ■ και λόγον ε'/πε προς

αυτούς" Ω ύιοι τού'Ατρέως και άλλοι πάντες αρίδας

των Ελλήνων , πρώτον μεν κατασβέσατε το πυρ οι νφ

καυστ/κψ άπαν, καθ' όσον περιέσγεν ή τοΰ πυρός δυ-

Ρ&μις• μετά ταύτα δέ συλλέγωμεν τα όσια, Πατρόκλου
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Όττε'α Πάτροκλο/ο Μενοιτιάίχο λεγωμεν ,

24° Εϋ διαγινασχοντες ■ άριφραδέα ίε τέτυκτχι •

Έν μεσ-σγ γαρ εκείτο πυργ , το) $' άλλοι άνευθεν

Έ<τχατΐ}\ κχίοντ έπιμ)ζ Ίπποι τε κχι άνδρες •

Και τα" μεν εν χρυσέγ φιχλνι κχί ίίπλακι $»μω

Θείομεν , εισόκεν αυτός εγών 'Άϊδος κεύ^ωμχΐ'

2,^5 Τύμβο» $' ου μάλα πολλόν εγώ πονε'εσ-θχι άνωγα,

Άλλ' επιεικεα τοιον έπειτα δε και τον Άχχιόϊ

Ευ'ρυ'ν θ' ύ•\,ηλόν τε τιθϊίμεναι , οι κεν εμεϊο

Δεύτεροι εν νήεσσ-ι πολυκλϊίϊοΊ λιπ*ι<τ5ε ■

'\Ως εφχθ' ■ οι <Γ ετιθοντο ποδώκει ΥΙηλείωνί'

25ο Πρώτον μέν κατά πυρκχ'ινιν σβεσαν αϊθοπι ο7νω,

"Οο-ο-ον επ\ φλόζ ήλθε, βαθεΊχ $ε κάππετε τί'φρη'

Κλαίοντες ί' ίτάροιο ε'ννίος 6<ττίχ λευκά

'Άλλεγον ες χρυτεαν φιάλνιν , κα\ 8ίπλάκα όΎιμόν •

Έν κλκτίγσ-ι $ε θε'ντίς , έανω λιτ) κάλυψαν •

%5ΰ Τορνώνχντο σε (τϋμα , 5εμείλια τε προβάλοντο

ΆμφΊ πυρνν ειθαρ $ε χυτνν ΐπι γχίαν ε'χευχν ,

Χευχντες ίε τό σ-ϊίμχ , πάλιν κίον. Αυτάρ Άχιλλευς

Αυτοΰ λαόν ερνχε, χ,χί ιζανεν ευρϋν αγώνα•

Ναών $ εκφερ άεθλχ> λίβϊΐτάς τε, τράποίάς τι,

2,6ο "ίππους θ' , ήμιόνους τε , βοών τ Ί'φθιμα κχρηνα ,

Ήοε γυναίκας ε'υζώνους, πολιόν τε σίδηρον

Ίππευαν μεν πρώτα πο$ώκεο~ιν άγλα άεθλα

θϋχε , γυναίκα άγεα-θχι , άμΰμονα εργ ειίυιαν ,

Κα/ τρι'ποδ ώτώεντχ $υω χχί εικοσ-ίμετρον ,

265 Τω πρώτω' άτάρ αΰ τω ίευτίρω ΐππον ίθηκεν

Έξε'τέ, ά$μ»τνιν , βρέφος ήμ'ιονον κυίουταν •
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τον νιου του Μινοιτίον, καλώς έπιγινωσκοντες• αυτά

διαίδνιλα γαρ ϋπάρχουσιν εν τω μισώ γαρ εκείτο της

ττυρκαϊας' ούτοι άλλοι σε πόρραθεν εν τω κατώτα

τα) μ,ερ&ι έκαΐοντο 6μου οι τε Ίπποι και οι Ανδρες .

κοα ταύτα μ%ν εν χρυσή φιαλγ και πιμελγ όιπτυχω

6ω μ.εν ■ £&£ άν αυτός ε'^β» ε'ναποκρυφθω εις ην ά-

ίΜί> - ταρον δε ου πάνυ πολλών ποιεϊν εγώ κελεύω •

άλλα σΰμμ,ετρον ού'τω • μετά ταϋτα δε και τούτον

"Έ,λλνινες πλατυ'ν τε και ΰ•\,ηλόν ποιείτωσαν οι αν

εμον ύστερον εν τχις πολυκαθε'δροις ναυσιν ΰπολε'ι-

ττησθε . θύ7&>£ ειπεν ούτοι δε ύπηκουσαν τω ταχυ-

ττοδι υιω του ΤΙηλέως• πρώτον μεν την πυράν κατί-

σβεο~<χ.ν ο'ινω θερμφ , όσον έπεσχεν η ρλόζ • πλείστη

$ε κατέπεσε τέφρη ' κλαίοντίς δί τά λευκά οστά τοϋ

επιειχοΰς και προσηνούς φίλου συνέλεγον εις το λε-

βητοείδες αγγεϊον και τμΥ δίπτυχον πιμελήν • κα-

ταθέντες δ' εν τη σκηνή περιεκάλυ\αν αυτά λεπτφ

ύράσματι ■ προδιεγρά•\αντο δί κυκλοτερως το μνη-

μεΐον ■ κα\ τα θεμέλια κατεβαλοντο ί'μπροσθεν περϊ

τη ν πυρκαιάν ..εύθεως δε χωστή ν γη ν ε'πέ%ε«Ρ • χέ-

ουντες δε το μνημειον ύπεστρε\α» ■ 6 Άχιλλεύς δε

αυτόθι την στρατον κατεσχε και ε'καθισεν αυτούς εις

τον , εν ώ αγωνίζονται ευ'ρύχωρον τόπον έζη'νεγκε ο ε

των νέων ά$λα ' λέβητας και τρίποδας και Ίππους

τιοά ήμιονους, καΐ βοών ίσχυράς κεφάλας, και γυναι-

χας καλλίφωνους και εϋειματουσας, και σ/δηρον λευ-

χόν . Τοις ΐππεΰσι μεν ούν πρώτον τοις ταχυ'ποσι

λαμπρά έπαθλα 'εθηκε' γυναίκα λαβείν, χ,μώμητχ

έργα. ε πιςαμίνην , ήγουν τεχνητιν , και τρίποδα ώτα

έχοντα, δυο και είκοσι χωροΰιτα τω πρώτω νικητή-

τω όευτερω σε ιππον ευηκεν ίτων εξ' μηπω οεοα-

μασμίνην ' εμβριον ήμίονον εντός εχουσαν τφ τριτω
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Αυτάρ τω τριτάτω απυρον κατεθηκε λέβητα ι

Καλόν , τέσσαρα μέτρα κεχανδότα, λευκών ετ' αυτας*

Τω ϋ τέταρτα θηκε δυο χρυσοίο τάλαντα"

2£0 Τΐέμπτω δ άμφίθετον φιάλαιν άπυ'ρωτον εθνικέ•

Στ» $' όρθος, και μΰθον εν Άργποισιν εειπεν

Άτρ«δκ τε , και άλλοι έύκνημιδες ΆχαιοΊ ,

Ιππίας τάδ' άεθλα δεδεγμένα κβΐτ εν άγώνι.

Ε/' μεν ννν επ\ άλλω άεθλεΰοιμεν Άχουο),

&Ί& *Ητ' αν εγώ τά πρώτα λαβών κλισίηνδε φεροίμην.

"Ιστέ γαρ , οσσον εμο) άρετνι περιβάλλετον Ίπποι •

Αθάνατο/ τε γάρ θίσι • ΤΙοσειδάων δ' %πορ αυτούς

ΤίατρΊ εμω Π«λ»/ , ο δ' αΰτ ε'μο) ε γγυάλ/ζεν .

Άλλ' υιτοι μεν εγώ μενεω, και μώνυχες ίπποι '

28ο Το!ου γάρ σθένος εσθλόν απώλεσαν ήνιοχήος

Ήπιου, ος σφωιν μάλ.α πολλάκις ύγρόν ελαιον

"Καιτάων κατίχευε , λοέσσας υδατι λευκώ .

Τάν τώ γ ίσταότε πενθήετον , οΰδει δέ πριν

Χαιται ίρηρέδαται , τώ δ εστατον άχνυμένω κϋρ'

285 'Άλλοι δε στέλλεσθε κατά στρατόν, όστις Αχαιών

"Ιπποισίν τε πεποιθε και άρμασι κολλητοισιν,

"ίΐς φάτο ΤΙνιλείδης • ταχέες δ' ιππΰες εγερθεν •

*Ωρτο πολύ πρώτος μεν άναζ ανδρών Ευμηλοζ)

Αδμήτου φίλος υιός, ος ιπποσύνη εκέκαστο•

290 Τω <Γ επι Τυδείδης ώρτο κρατερός Διομήδης,

"Ιππους δί Τρωούς ΰπαγε ζυγόν , ους ποτ άπηύρα

Αινείαν , άτάρ αυτόν ύπεζεσάωσεν Απόλλων ■

Τω δ άρ' επ' Άτρε/δης ώρτο ζανθός Μενέλαος,

Διογένης, υπό δε ζυγό» ΰγαγεν ώκεας ίππους,
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<?£ κατεθηκε λέβητα, μήπω εις τό πύρ βεβλημενον

περικαλλή , τέσσαρα μίτρα χωρούντα, λευκόν ετι

χα) καθαρόν ούτω• τω τεταρτω δε 'εθηκε $νο τάλαν

τα χρυσού • τω πεμπτω (ϋ κατεθηκε φιάλην αμφο-

τερωθεν θε'σιν ε χουσαν , μήπω εις πύρ βεβλημίιην •

'ίστη $€ ορθός χα) λόγον εν τοις'Έλλησιν εϊπεν .Ή

νιοι τον Άτρεως χα) άλλοι άριστης των πάντων

Ελλήνων , τάδε τα έπαθλα κείνται ϊν τω άγώνι

προσδεχομενα Ιππίας " εί μεν ου ν έπ άλλω α,γωνι-

ζοίμεθα οι Έλληνες, όντως αν αυτός τά πρώτα εί-

ληφως Ϋίνεγκα επί την σκηνήν ■ οίδατε γαρ όπόσον

ύπερβάλλουσιν αρετϊί οι ε'μοί Ίπποι" αθάνατοι γαρ

ύπάρχουσιν , ό Ποσειδών δε παρεσχετο αυτούς Πηλεΐ

τω ΐμω πατρί , ούτος δ ε'μοί ε'δωρήσατο . αλλ' εγώ

μέν παραμένω και οι μονώνυχες Ίπποι • τοιούτου

γαρ αγαθού χα) γενναίου ηνιόχου δύναμιν απεβαλον

επιεικούς και πράου, Ό ς αυτοίς πάνυ πολλάκις ε-

λαιον ϋγρόν κατέχεε των χαιτών , χαι Ιχρισεν αυ

τούς , λουσας υδατι λευκώ " τούτον ούτοι ε'στώτες

πενθούνι , τω ε'δάφει δ αυτών αί χχιται επίκεινται"

ούτοι δε μενουσι λυπούμενοι κατά \υχήν • οι άλλοι

δί πορεύεσθε , όστις ίν τω στρατω των Ελλήνων

τοις 75 Ίπποις θαρρεί χα) τοΊς χεκολλημενοις ά'ρ,αα-

σιν . Ούτως εϊπεν ό τού Πηλέως" οι ταχ&ίς δε ιπ

πείς ηθροίσθησαν- Ήγι'ρθη μεν ου ν πολλω πρώτος 6

βασιλεύς των ανδρών"Έυμηλος ό αγαπητός υιός τού

Αδμήτου , 'ός ίππΊκγ εκεκόσμητο • επί τούτω $£ αν

έστη ό τού Τυδε'ως υιός ισχυρός Διομήδης " τους

Τρωικούς δί Ίππους ύπήγεν είς τον ζυγόν, ους πο

τέ αψείλετο τον Αίνείαν, αυτόν σε ε'ρρνσατο χαί 'ε'-

σωσεν ό Απόλλων• επί τούτω δί άνε'στη ό τνύ 'Α-

τρε'ως υιός ό πυρόχρους Ήίενελαος ό ενδοξότατος" X-

γαγε δε υπό τον ζυγον τους ταχείς Ίππους , Α-ϊθην

ΤΟί, 1Τ. 10
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45>5 Α; θαν τύν Άγαμεμνονίνιν , το ρ εάν τεΐΐόϊαργον

Τ«ν Άγαμεμνονι ο*ω% Άγχισιάδνις Έχίπωλος

ΑήΓρ', /*« Α£"' 01' 'ε'ποΐΟ' νπο'Ίλιον » νεμόεσσα» ,

Άλλ' αι/του τε'ρττο/το μίνων μύγα γάρ οι ίδωκε

Ζευς αφενός, ναΊεν $' ο γ εν ευρυχορω Σικυων*•

3θΟ Τν\ν Ό'γ' υπό ζυγό» ΰγε μέγα δρόμου Ίσχανόωσαν •

Άντι'λοχος §ί\ τέταρτος ευτριχας ώπλ/σαθ ίππους,

Νέστορος άγλαος νιος ΰτερ&υ'μοιο ανακτος

Του Νηληϊάδαο• ΤΙυληγενε'ες $έ οι "ίπποι

Ώχ,νττο$$ς φε'ρον άρμα • πατήρ $ί οι αγχι παραστας

3θ5 Μυθεΐτ εις αγαθά" φρονεων νοε'οντι και αύτω ■

Άντ/λοχ' > ήτοι με ν σε νίον περ βόντ' εφΐλνσαν

Ζευς τε ΤΙοσει^άων τε , και ίπποσυ'νας εϋίοα\α»

ΤΙαντοίας• τψ χ,αι' σε διδασκεμεν ούτι μάλα χρεω-

θ)σθα γαρ ευ περϊ τίρμαθ' ελισσίμεν άΤλ,ά τοι Ίπποι

%Χ0 Βάρ$«ττοι θκειν, τψ τ οϊω λοΙγι εσεσθαχ•

Των <Γ Ίπποι μεν εασιν άφάρτεροι , οΰδε μεν αΰτο)

ΐΐλ&ονα, Ία-αοΊν σ&εν αυτοΰ μητίσασθαι •

Άλλ' αγε ί« συ, φίλος , μϋτιν εμβάλλεο %νμφ

Ώαντο/νν, Ίνα μή σε παρεκπροφυ'γγσιν αεθλα•

Ϊ5ΐ5 Μ«τ/ τοι ίρυτόμος μέγ' άμθίνων , »'ε βίγφι'

Μκ'τ/ ί αυτέ κυβερνήτης %νί οινοπι ποντω

Ν«α &ο*ν Ιθυνα έρεχθομίνην άνίμοισι•

Μ»'τ/ ί' ηνίοχος περιγίνεται ήνιόχοιο ■

Άλλ' ος μίν θ' Ίπποισι και αρμασιν οΊσι πεποιθως,

320 Ά<ρρα<5^<«ς ε'-τ/' πολλόν ελίσσεται ένθα και ένθα ,

"ίπποι 8ε πλανόωνται ανά δρο'μον, ουίε κατίσχν

Λ0ί $έ κξ κ£ρ$εα &ίρ , ε'λαυ'νων {{σσονας Ίππους ,
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τήν τοΰ Αγαμέμνονος και τον έαυτοΰ Τΐόδαργον, ην

έδωκε τα Άγαμεμνονι Εχίπωλος ό δώρον ,

ί'να μ* ακολουθοίη αυτί! επί τήν ν^ηλ^ν'Ίλιον , αλ-

λ' αυτόθι καθήμενος άγάλλοιιο ' μίγαν γαρ αΰτϊο

ίδωρήτατο ό Ζ,ευς πλούτο» , κατηχεί δ ούτος ϊν τη

μεγάλη "Σικυωνι- ταυ'την ούτος ήγαγεν ϋπό τον ζυ

γό ν , μεγαλως τοΰ δρόμου επιθυμούταν, ό Άντιλοχος

δε τέταρτος ήτοίματε τους καλλίτριχας ίππους ο

τοΰ Νίττορος λαμπρότατος νιος τοΰ μεγαλόψυχου

βασιλέως, τοΰ ΰιοΰ τοΰ Νηλέως, οι εν τη ΤΙυ'λω

δε έτΰγχανον γεννηθέντες Ίπποι αυτοΰ ταχΰποδες

(Ί λκον το άρμα- ό πατήρ οι πλησίον αυτοΰ πάρα-

γενόμενος, παρεκελευετο εις τό αγαθόν φρενοΰν αυ

τόν {αγαθά και ωφέλιμα λογιζόμενος,) και έμβιβά-

ζων έπιττάμενον και αυτόν (νοοΰντι και αυτα).*Ω.

Άντίλοχε , φιλοΰτι μεν σε και νέον οντά ο τε Ζευς και

6 ΥΙοτειδών , κα) Ίππικήν εδίδαζαν παντοία» ' δί 8

ν.αχ διδάτκειν τε , ου πάνυ γε χρεία ' οίδας ^αρ

καλώς περί τα τέρματα τνττρέφε/ν ■ άλλα τοι οι "ίπ

ποι βραδεϊς είτι τρέχειν , δι ο δή ύπολαμβά-νω

δεινά καά χαλεπά έτετθαι . τούτων δε οί ίπποι μέι>

ίιτι ταχυηροΐ' ου μην ο αυτοί πλείονα ίπιτταν-

ται τοΰ αυτοΰ βουλεϋτασθ&ΐ' αλλ' αγε δη τυ , ω

φίλε , εμβαλε «ς την \υχήν βουλή ν παντοίαν , ίνα

μή τε διαφΰγωτι τα έπαθλα ' βουλνί μέντοι ό τά

δένδρα κοπτών πολλω κρείττων η ίτχυι , βουλή δε

ό κυβερνήτης εν τω μελάνι πόντω τήν ταχείαν ναυν

ίυθυ'νει καΐ άγει ίρεθιζομένην υπό των ανέμων, βου-

λγ δε καϊ ό ηνίοχος νίκα τον ήνίοχον . αλλ' 'όττις μέν

το/ς έαυτοΰ ϊπποις και τοίς άρματι θαρρών άπερι-

νκίπτως επί πολύ τυττρέφεται τγδε κακείτε, οί ίπ

ποι δί πλανώνται κατά τον δρόμον , ουδέ κατέχει αυ

τούς, 'ός δ' αν τέχνας είδγ, έλαΰϊων χείρονας ίππους,
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Α/« τέρμ' όρόων, στρέφει ε'γγυ'θεν, ου ο β ε λασβι,

'Όππως το πρώτον τανΰσγ βοεοισιν ιμάσιν

Ζ•ζ5 "Αλλ' εχβι άσφαλε'ως , και τον ■προύχοντα, δοκεΰβι-

Χϋμα δι τοι ε'ρε'ω μάλ* άριφραδες , όυδε' σε λήσα-

"Εστνκε ζυ'λον α,ΰον , όσον τ όργυϊ όπερ α'Ινις ,

*Η δρυός, ί πευ'κνς, το μεν ου καταπϋθεται όμβρω'

Αάί δε τοΰ εχάτερθεν ΐρνρεδαται δυο λευκώ ,

33ο Έν ζυνοχγσιν όδοΰ' λείος δ' ιππόδρομος αμφ/ς'

νΗ τευ συμα βροτοΊο πάλαι κατατε^νύίωτος ,

*Η τό γε νυ'σσα τετυκτο ε'πι προτίρων ανθρώπων ,

Και νΰν τέρματ έθκχε ποδάρκας διος Άχιλλευς•

Τω συ μάλ' εγχρί-\,ας , ελάαν σχεδόν Άρμα κ) Ίππας'

335 Χυτός δε κλινθϋναι έϋπλε'χ,τω ϊνϊ δίφρω,

τΗκ' επ' αριστερά τοιϊν ■ άτάρ τον δεζιόν } ππον

Κε'νσαι όμοκλήσας, θΐζαι' τε οι ηνία χερσίν

Έν νΰσσγ δί τοι Ίππος αριστερός εγχριρ^ήτω ,

'Ω,ς αν τοι πλήμνη γε δοάσσεται άκρον ίκίσ&αι

34θ Κύκλου ποιιιτοΐο' λί5ου δ' άλέασθαι έπαυρθϊν .

Μήπως Ίππους τε τρωσνις, κατά 0' άρματα αξϊΐς•

Χάρμα δε το7ς άλλοισιν , ίλεγχαη δί σοι αΰτω

'Ύισσεταχ• άλλα, φίλος , φρονέων πεφυλαγμένος Μαι.

Ε/' γαρ κ Ϊρ νΰσσγσι παρεζίλάσγσθα διωκων ,

'345 Ουκ ε'σθ' , ός χ ελνισι μετάλμενος , ουδέ παρέλθοι '

Ούδ' « κεν μετόπισθεν Άρείονα δΊον ίλαυ'ροι,

Άδρν'στου ταχύ ν Ίππον, ός'ε'κ θεοφ/ν γένος ύεν,

*Η τους Λαομέδοντος , ο'ί ενθάδε τέτραφεν ε'σθλοι-

αΩ.ς €ΐπων Νέστωρ Νηλήι'ος α~\. ϊν) χωργ

35ο "Εζετ , έπ€ί ω παίδι εκάστου πείρατ' 'εαιπε-
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ίει τό τέλος όρων εκ του σύνεγγυς ςρίφει τους ίπ

πους , ουδέ λανθάνει αυτόν όπως το πρώτον επίσχγ

τοις ε λ βοών λωροις' αλλ' ίλαυνει ασφαλώς και

τον £ μπροσθεν τρέχοντα επιτηρεί • σημέίον δε' σοι

λε'ζω πάνυ διάδηλον , ούδε λαθεϊν σε δυιήσεται ' ζυ'-

λον Ίπταται ζηρορ, οο-ον οργυιά υπεράνω της γνς,

$ δρυός « πίυ'κκς ' τούτο γαρ ου σήπίταχ υπό τοΰ

ομβρου• λίθοι δ£ δυο λευκοί πρόσκεινται έκατίρω-

θεν αυτού εν ταίς συμπτωσεσι και τοίς στενωμα-

σι τϋς 6ο οϋ , ομαλός σε ιππόδρομος χωρίς καά έ

κτος της κενώσεως , νίτινος μνημείον άνθρωπου πάλαι

αποθανόντος , η τουτό γε καμπτνρ ην και ί'πί των

προγενέστερων ανθρώπων • και νυν τό τέλος ϊποίησε

δρόμου ό ενδοξότατος ταχύπους Άχιλλευ'ς' τούτω

συ πάνυ πλησιασας , ελαυνε έγγύ&εν τους Ίππους

καά τό άρμα , συ δ^ συγκάμφθητι ΐν τφ καλώς συν

αρμοσμένα) δίφρω

κίντρισον βοήσας • χάλασον δι αύτω τάς ανίας ταίς

χερσί , προς τον καμπτηρα δε σοι ό αριστερός ίπ

πος πλησιασάτω ούτως, ώστε σοι την ίζωθεν περι-

φάνεια» τοΰ τροχού δόζαι \αΰειν της χοινικίδος τον

πεποιημενου κυ'κλου ■ τω λίθω δε προσεγγύσαι φυ-

λάττου , μήπως και τους ίππους τρωσγς , και το άρ

μα συν τρί\γς' χαρά δε και ευφροσύνη τοίς άλλοις,

όνειδος δ£ και κατήφεια σοι αύτ:ο γενηταΐ' αλλ', ώ

φίλε , φρονώ ν ευ , εσο πεφυλαγμενος • ει γάρ εν τω

καμπτη,ρι παρέλθεις ελαύνων και τρέχων , ουκ εστίν

3ς αν καταλάβει επιπηδήσας, ουδέ υπερβώ ' ου'δ' εάν

όπισθεν έλαύννι Αρβίονα τον ενδοζον τοΰ Αδράστου

ταχυν 'ίππον ■) 'ός εκ θέων ε'ιλκε τό γένος, η τους

Ί'ππους του Ααομε'δοντος , ο'ί ενταύθα ανετράπησαν

γενναίοι •ΛΩ.ς είπων ό τοΰ Νηλέως Νίστωρ οπίσω κα

τά χωρά» εκάθισεν, ίπειδη τω ί&υτοΰΰιω έκαστου τύ

λος ΐδήλασεν , ήγουν τα άπό της εμπειρίας αποβησί
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Μνιριόνης ί' αρα πέμπτος ίύτριχας ωτλίσαθ' ίππους•

Άί> <Γ £ /3α/' ί'ί δίφρους } ίν δε κλήρους εβάλοντο '

Τίάλλ' Άχιλευς, εκ δε χλίΓρος θσρε Νεστορίδαο

Άντιλόχου' μετά τόνδ έλαχε κρείων Τ^ϋμηλος•

355 Τω ί' ά'ρ' «V Άτρείίϊΐς δονρικλντός Μενέλαος"

Τω δ' ε»•/ Μϊΐρίόνϊΐς λαχ ελαυνίμεν ύστατος αυτέ

Τυδείδχς^ ο^' άριστος ε'ων , λα^' ελαυνίμεν Ίππους•

Σταν δε μεταστοιχεί• ο~ήμν\νε δε τερματ'Άχιλλεΰς^

Τηλόθεν εν λείω πεδ'ιω' πάρα δέ σκοπούν εισεν

36θ Άντ/δεον Φοίνικα , όπάονα πατρός εοΐο^

'ίϊς μεμνόφτο δρόμου , και άληθείαιν άποείποι •

Οι δ' άρα πάντες εφ 'ίπποι'ιν μάστιγας άειραν,

Ιίε'πλνιγόν θ' ΐμάσιν ,όμόκλησαν τ επεεσσιν

Έσσνμε'νως' οι δ' ώκα διε'πρησσον ητεδ'ιοιο•,

365 Ήόσφι ΐ'ε&Γϊ' , ταχεως' υπό δε στε'ρνοισι κονί»

"ίστατ άειρομε'να, ώστε νέφος ήε'θΰελλα'

"Καϊται δ' ερρωοντο μετά πνοιγς άνεμοιο'

"Αρματα δ' άλλοτε μίν χθον) ττίλνατο πουλυβοτείργ ,

νΑλλοτε δ' άίζασκε μετάορα,' τοί δ' ελατϋρες

3^0 'Έστασαν εν δίφροισι ' πάτασσε δί θυμός εκάστου

Ν/χ»ί ίεμίνων • κε'κ?>οντο δ£ οϊσιν έκαστος

"ίπτοις, οι δ' επίτοντο κονίοντες πεδίοιο.

Άλλ' οτε δα πΰματον τίλεον δρόμον ω'κε'ες Ίπποι

*Α•ψ άρ' αλός πολιϋς' τότε δ» αρετή γε εκάστου

3^5 ΦαΙνετ , άφαρ δ' Ίπποισι τάθη δρόμος • ωκα δ' έπειτα

Αίφηρντιάδαο ποδάκεες εκφερον Ίπποι•

Τάς δε μετεζεφερον Αιομάδεος άρσενες Ίπποι

Τρω']ίο/• ουδέ τι πολλόν άνευθ' ε σαν, άλλα μάλ' ίγγυ'ς'
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μενοι ■ Μηριόνης δε πέμπτος εύτρε'πισε τους ωραιό-

τρίχας Ίππους ■ Άνεβησα» δέ ίίς τους δίφρους , ένιβα-

λον δέ κλήρους > ί κινεί δε ο 'Αχιλλεύς, ε'ζεπηδησε δε

ό χληρος του υιού του Νέστορος, τοι7 Αντιλο'χου' μετ'

αυτόν δε έτυχεν ό βασιλεύς Εύ'μηλος • ε'π' αυτή δε

ο του 'Α.τρίως κατά πόλεμον ένδοξος Μενέλαος • έιτ

αυτω δε Μηριόνη; ετυχει ελαύνειν τους '/ππους> τε

λευταίος δε 6 του Τυδί'ωςέζόχως κράτιστος ων >Ι'τυχε*

ελαύνειν τ^ς Ίππους*Έζησαν δέ κατά τάξιν •έδήλωσε

σέ τα τέλη του δρόμου ο Αχιλλευς πόρρωθεν έν όμαλρ

πεδιάδι ■ έπίσκοπον $ε και έπόπτην έκάθισε ην ίσό-

θεον Φοίνικα τον θεράποντα του εαυτού πατρός• όπως

επισχοπόιη και μεμνημονεύοι του δρόμου χα) την άλη-

θειαν δηλοποιήσαι ■ Ούτοι δε πάντες επί των Ιππων

τάς μάστιγας άνέσχον, καί έπληξαν τοις λωροις, κα\

ήπειλησαν λόγοις εσπευσμένως" ταχέως δε αυτοί δά-

τρεχον δια του πεδίου πόρρω των νέων συντόμως" εκ

των πτίρνων δέ χονιορτός ηγείρετο αίρόμενος χαθάπερ

νέφος η συστροφή μεγάλα ανέμου• αί χαιται δέ διε-

κινοϋντο εν τοις πνοαίς του ανέμου . τα, άρματα δε ,

ποτέ μεν προσήγγνζον τγ πολλά τρεφούσρ γγ ' ποτέ

δε οίνω γροντο μετέωρα• οί αναβατοί δε Ί στάνη έ»

τοίς δίφροις' έσφυζε δε κα\ ύπεχινέίτο η \υχή έκα

στου της νίκης επιθυμούντων παρεχελεΰοντο δε τυίς

εαυτών Ί πποις άπαντες • ούτοι δε ανύοντες έτρεχον

δια της πεδιάδος ' άλλ' όπηνίχα δι} τύ εσχατον τον

δρόμου ε τελούν οί ταχείς ίπποι εις τοΰπίσω από τη ζ

λευκής θαλάσσης , τηνιχαύτα δη έκαστου τέχνη καί

αρετή διεραίνετν οξύς δέ τοις Ίπποις έζετάθη δρό

μος• ταχέως δέ μετά ταύτα έζεφερον κάϊ παρήρχοντο

αί ταχύποδες ίπποι τοϋ ύιου τού Άιρηρητίου • μετά

ταύτας δη προετρεχον οί τού Διομήδους άρσενες ίπ

ποι οί Τρωικοί , ουδέ τι πολλφ πόρρωΒ'εν ήσαν ,

αλλά πάνυ πλησίον • απ γαρ εοίκεσαν έπιβησομί
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Α/« γαρ δίφρου επιβασομενοισιν ί'ικταν.

'ό&Ο Τίνοιν δ" Ευμχ'λοιο μετάφρενον , ευρέε τ ωμω

Θίρμετ' ε'π' αυτω γαρ κεφάλας καταθέστε πετέσθην

Καί ι>ΰ χεν » παρελασσ , μ άμρήριστον εθνχεν ,

Ε/' μνί Τυδίος υ'ιι κοτεσσατο Φοΐβος Απόλλων,

' Ος ρά οι εκ χ&ρων εβαλεν μάστιγα φαεινήν •

385 Το/Ό <Γ άπ' οφθαλμών χυτό δάκρυα, χωομενοιο ,

Οίίνεκα τάς μεν οραετι και πολύ μάλλον ιούσας,

Ο/' δε ο Ι εβλάφθ>ισαν , άνευ κεντροιο δέοντες.

Ου'δ' άρ' Άθανοιίαν ίλεφγράμενος λάθ' Απόλλων

Τνδθίδνιν, μάλα δ' ωκα μετεσσυτο ποιμένα λαών

3<)0 Δακε δε οι μάστιγα , μί'νος <Γ "Ίπποισιν ενΐίκεν.

Ή ίί μετ Αδμήτου υ'ιον κοτίουσ έβεβήκα,

"ίππαον δε" οι νιζε θεά ζυγόν' αι δε οι Ιπποι

Άμφϊς όδοΰ δρα^έτΗν, ρυμός δ' ίπ'ι γαιαν £λ/<τθϋ'

Αυτός δ' εκ δίρροιο παρά τροχόν ε'ζεκυλι'σθη ,

Ζ()5 Άγκωνάς τε περιδρνφθ» , στόμα τε , ρίνας τε ,

Θρυλλι'χθη δε μετωπον επ όφρυστ τω δε' οι οσσε

Αακρυόφιν πλησ^εν, θαλερή δι οι εσχετο φωνή•

Τυδείδης δε παρατρε-\,ας εχε μωνυχας Ίππους ,

Τίολλόν των άλλων ε'ζαλμενος' εν γάρ Αθήνα*

4©0 'Ίπποις ήκε μίνος, και επ αυτοί κΰδος εθνικέ-

Τω δ' άρ' επ Άτρείδιις άχε ξανθός Μενέλαος.

Άντι'λοχος δ' 'ίπποισιν εκίκλετο πατρός έοΐο .

"Έμβνιτον , καί σφωι ,τιταίνετον οττι τάχιστα.

Ητοι μεν κε'ινοισιν ε'ριζε'μεν ούτι κελεύω

4θ5 Τυδε/δεω Ί'πποισι δαϊφρονος, ο'ισιν Ά&ήν»

Νυν ωρεξε τάχος, και επ αυτω κυδος ε'θνικεν

-
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νοις τους οχήματος" ύπο τής πνοής δε τα τοΰ Ενμή

λου μεταφρενα, κά) τους πλατύς ωμούς έθερμαίνοντο-

ΐπ' αύτω γάρ χαταθε'ντες τάς κεφάλας έτρεχον . Κα)

δή « παρήλθεν αν, ή άμφισβητήσιμον έποίησεν, ει μή

τω ύιψ τοΰ Τυδέως ω'ργισθνι Απόλλων ο καθαρός >

'ός δή έζέβαλεν εκ των χειρών αύτοΰ τήν λαμπρά»

μάστιγα • τούτου δ' από των οφθαλμών έχέοντο δά

κρυα όργιζομίνου χα) λυπούμε"νου ' διότι τάς μεν ε'ω'-

ρα ε τι πολλω μάλλον προϊούσας • ούτοι δε χείρονες

γεγόνασιν άνίυ κέντρου χα) μάστιγος τρέχοντες, ούδε

ίλαθε τήν Άθηνάν 6 Απόλλων βλάκας άδ'ιχως τον

τοΰ Τνδέως ' ταχέως δέ πάν έφώρμησεν επί τον βα

σιλέα τοΰ στρατού , έδωκε δε αι/τω τήν μαςιγα , προ-

θυμι'αν δε τοϊς ιπποις ένέβαλεν • αύτη δε επί τον

υ ιόν τϋΰ Αδμήτου ε'πορεύθη μνησιχαχοΰσα, συνέτρι\ε

δ% αύτοΰ τον των Ίππων ζυγόν ή θεα , αί Ίπποι

ί' αύτφ ε ζω τ» ς προκειμένη; όδοΰ έδραμον , το ζυλον

δέ τό από του δίφρου μίχρι του ζυγού διήχον επι

τήν γϊϊν χατίπεσεν , αυτός δε έχ του οχήματος έπ)

τον τροχόν χατΥΐνεχθε χα) τους άγχωνας κατεζέσθη ,

χα) το στόμα, χαί τάς ρίνας, ίθραύσθη δε τό ιιίτω-

πον επί τοις όφρύσιν , οι οφθαλμοί δε αύτοΰ δα

κρύων έπλήσθασαν , ή σύντονος δε χαι μεγάλη αύτοΰ

φωνή χατεσχίθη' ό τοΰ Ύνδέως δε παραχλίνας ηλαυ-

νε τους μονωνυχας ίππους, πολλω των άλλων προ-

τρίχων ή γάρ Αθηνά ϊνέβαλε προθυμίαν τοις ΐπποις'

και δόζαν έπέθηχεν αύτω • επί τούτω δε ήλαυνεν 6

τοΰ Άτρεως ξανθός Μενέλαος" ό Άντίλοχος δε ιοίς

'ίπποίς παρίκελενσατο τοΰ έαυτοΰ πατρός • ΤΙροχω-

ρέϊτε και ύμεϊς

έκ&ινοις μεν άμιλλάσθαι ουδαμώς έπ/τάττο),τοις Ί'π-

ττοις τού~ συνετοΰ νιου τοΰ Τυδέως ' οίστισιν ή Αθηνά

νΰν παρίσχετο ταχύτητα , και επέθηχεν αύτω δόζαν.
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"Ίππους δ' Άτρείδαο κιχάνετε, μηδί λίπησθον,

Καρπαλ/μως, μη σφωΐν, ελεγχε'ιην κΛταχιΰρ

Α/θ», $ήλυς ε ούσα• τίη λει'πεσ&ε , φίριστοι",

4ΐο 'Ώίί 7α,Ρ ϊζερίω , και μην τετελεσμένο» Ζσται•

Ου σφωίν κομιδή παρά Ν&'στορι ποιμενι λαών

νΈσσεταΓ αυτίΛα δ ΰμμε κατακτενεΐ όζε'ϊ χαλχω ,

Αϊ'κ' άποκηδήσαντε φέρωμέθα χείρον αίεθλον

Άλλ' ε'φομαρτειτο», και σπευδετον 'όττ ι τάχιστα"

4ι5 Ύαϋτα δ' εγων αυτός τεχνήσομαι, ήδ% νοήσω,

Στεινωπω ίν άδω ταραδΰμεναι• ουδέ με λήσει•

ΛΩς 'ε'φαθ' " οι δέ} άνακτος νποδδείσαντες όμοκλήν >

Μάλλον επιδραμίτην ολίγον χρόνον • αι-^,α δ' έπειτα

Στεινος οδοϋ κοίλης 'ίδεν Άιτίλοχος μενεχάρμκς"

4^0 'Ρωχμο\ ε ην γαίης , γ χειμεριον άλεν ύδωρ

Έζε'ρρηζεν όδο7θ) βάθυνε δε χώρο» άπαντα"

Τ η ρ" ε'ιχεν Μενέλαος, άματροχίας άλεείνων.

'Κντ'ιλοχος δε παρατρε\ας %χε μωνυχας Ίππους

Έκτος όδοΰ1 ολίγον δε παρακλίνας εδίωκεν'

4ί5 Άτρείδης δ' εδδεισε, και Άντιλόχω εγεγωνεΐ'

Αντιλοχ , άφραδεως ίππάζεαι- άλλ' άνεχ' Ίππους"

Στεινωπός γαρ οδός, τάχα δ' ευρυτεργ παρελάσσεις '

Μήπως αμφότερους δηλήσεαζ, άρματι κυ'ρσας ■

αί1ς 'ε'φατ' ' Άντ/λοχος δ' ετι και πολύ μάλλον ε λαυνε,

4^0 Κε'ιτρω επισπερχων, ως ουκ ά'ίοντι ε'οικως ■

Όσσα δε δίσκου ούρα κατωμαδίοιο πίλονταχ,

Οντ αΐζηάς άφήκεν άρηρ , πειρωμενος ήβης ,

Τοσσον επιδραμίτην αϊ δ ήρωησαν όπι'σσω

Α-τρε/δεω- αυτός γαρ ϊκων μεθεηκεν (λαΰνειν ,
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τόύς ίππους δε του υ'ιοϋ τον 'Ατρε'ως καταλάβετε ,

μηδί άπολειφθήτε ' ταχε'ως , μηποθ' ύμίν όνειδος καί

μεμ\ιν καταχίη ή Αϊθη θήλυς και φορβάς ούσα • τί

$ή υ'ο~τερ/ζετε , ω βέλτιστοι ; ούτω γαρ λέξω , και

τετελεσμίνον δήπουθεν ε στοκ• ου'χ ύμΐν επιμελαα χα)

φροντίς ζταρα Νε'στορ/ τω βασιλεϊ των λαών 'ίσται•

παραχρήμα γαρ υμάς άποκτεν&ί σιδήρω όζει και

τμητικφ , εάν άφροντιστήσαντες λάβωμεν φαυλον και

ευτελές επαθλον • άλλ' επιδιώκετε , και επειγόμενοι

τρίχετε πάνυ ταχίως' ταύτα δ£ ε'γω αυτός μηχανή-

σομαι , καί επινοήσω , παρεισδΰναι εις το στένωμα της

όσου , ουδέ λαθεϊν με δυνήσεται . Ούτως εϊπεν ■ οντοι

δε φοβηθεντες την ηΰ βασιλέως απειλών, μάλλον ίπέ-

δραμον εν όλίγω χρόνω . ταχέως δε μετά ταΰτα το

στένωμα της κοίλης όσου εθεάσατο ο ανδρείος και

καρτερικός εν τη μάχγ Άντίλοχος . ρυ'αζ καί σχίσμα

ην γης 5 εν φ χειμωνος ΰδωρ άθροισθέν διέκοψε καί

κατεσπασί την όδόν , εβάθυνε δ£ πάντα τον τόπον .

εκείσί δη ηλαυνεν ό Μενε'λαος φυλαττόμενος το τρε-

χειν άμα ■ ο Άντίλοχος δε παρακλίνας ηλαυνεν τνύς

μονωνυχας "ίππους εζω τη άδοΰ ■ ολίγον δί παρα-

τρε-\,ας ιίτρεχεν > ο του Άτρε'ως δί ίψοβήθη , καί τφ

Άντιλόχω ε'φωνει . £1 Άντίλοχε άπερισκε'πτως (απεί

ρως ) ίππάζνι καί τρίχεις• άλλ' άνω εχε τους

καί μη ί'πίκεισο • στενή γάρ ή οδός , ταχέως δε εν τγ'

πλατυτέρα παρέλευση" μήπως άμφοτίρους βλα•\,γς^

τφ άρματι προσκρουσας καί συρ'ράξας συμπεσω'ν •

Ούτως ίϊπεν . Άντίλοχος δ' έ'τι πολλω μάλλον ή-

λαυνε^τγ μαστιγι επιταχΰνων , ωσπερ Όμοιος μηδέν

άκου'οντι ' 'όσα δε είσι τα του δίσκου όρμήματα > ον

άφιάσιν άνωθεν εκ των ωμών , §ν ερ'ρΊ-^εν άνήρ νέος

πείρου» λαμβάνων της εαυτού ε'φηβίας, τοσούτο* ε'πέ-

δραμον αί ίπποι δε υπεχώρησα» είς τοΰπίσω καί

άπελει φθησαν , του ύιοΰ του 'Ατρίως' αυτός γάρ έθε-

λουσίως μεθήχί το συντόνως τρίχειν , μήπως συμ-
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435 Μήπως συγχυρσειαν ό§φ 'ΐνι μωνυχες Ίπποι,

Δίφρους τ άνατρί\ειαν ευ πλεχέας , χατά ί' αυτοί

Εν χονιγσι πεσοιεν, επαγόμενοι περί νίκης.

Τον χαί νπχείων προ<ηφ•Λ ζαν&ός Μενέλαος"

'Αντι'λοχ' , ού'τις σειο βροτων όλοωτερος άλλος•

44<> 'Έρρ'» έπε) οΰ' ο~' έ'τυμόν γε φαμεν πεπνΰσ^αι Αχαιοί"

Αλλ ου μαν ουό ως ατερ όρκου οιο~ν\ αευλον .

'\Ως ειπών, Ίτποισιν εχε'κλετο, φωνήεν τε•

Μη μοι έρΰχεσθον, μή§' εστατον άχνυμινω χίΐρ'

Φθν'σονται τοΰτοια ι πόδες και γοΰνα χαμοντα,

445 ΛΗ ύμίν άμφω γαρ άτίμβοιται νεότατος-

ΛίΙς εφαθ' ' οι $ε, άναχτος ΰποδδείσαντες ομοχλών,

Μάλλον ίτιδραμίτκν , τάχα §ί σ-φκτιν ά'γχι γένοιτο"

Άργειοι $' εν άγω νι καθάμίνοι είσορόωντο

"ίππους , το) $ε πέτοντο χον'ιοντες πεδίοιο •

45ο Τίρωτος δ' Ιδομενεύς, Κρατών άγος, έφράο-αθ' Ίππους"

τΗστο γάρ ε'κτός αγώνος υπέρτατος εν περιωπή•

Το7ο <Γ άνευθεν έόντος, ομοχλητηρος άκουσας

"Εγνω ' φράτσατο δ' Ίππον άριττρεπέα προύχοντα,

*\Ως τό μεν άλλο τόσον φο/νιζ ην, εν §έ μετωπω

4">5 Αευκόν σϋμ' έτίτυχτο περίτροχον , αυτέ μήνη"

Στμ <Γ ορθός, χαί μΰ5ον εν "Αργείοισιν εαπεν

9Ω. φίλοι, 'Αργείων αγάτορίς, α§ί μέδοντες,

Οίος ϊγων Ίππους αυγάζομαι , «V χαί ΰμεΐς;

'Άλλοι μοι δοκίουσι παρο'ιτεροι εμμεναι Ίπποι,

4<5θ ''Αλλος <Γ ηνίοχος ίνδάλλίταΓ αϊ Η που αΰτοΰ

"Έβλαβεν ίν πεδι'ω, α'ί κεΐσέ γε φερτεραι ασα.9 '

*Ητοι γάρ τάς πρώτα Ί'οΌνπερϊ τέρμα βαλουσας'
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V,

πέσειεν και προσκρουσειεν έν τη όδφ οι μονώνυχες

Ίπποι, και, τα οχήματα. καταρρί\ειεν τά καλώς ήρ-

μοσμενα , και .αυτοί καταπέσειεν εν τη κόνει,σπεΰ-

δοντες 'ένεκα νικάς. Προς τούτον δε καί λοιδορών εΐ-

7τεν ό πυροχρους Μενέλαος' 'Ω. Αντίλογε, οΰδ&ις άλ

λος των ανθρώπων εστίν ολέθριου αίτιωτερος σοϋ'

άπιθι μετά φθοράς, επειδή ουκ άλη&ως σε όιόμέθα.

οι "Έλληνες φρόνιμον είναι, ου μην αλλά μην ούτως

άνευ όρκου λή-\.Υΐ το ϊ'παθλον ■ Ούτως είπων το7ς Ίπ-

7τοις παρεν.ελευσατο και ει'πε' Μμ' μοι κωλύεσθε ,

μηδέ ϊοτασθε λυπουμενοι κατά ^υχήν • φ&άσουσιν

άσθενήσ-αντες οι πόδες και τά γόνατα τούτοις ή ύ-

μιν , αμφότεροι γαρ στέρονται νεότατος. Ούτως ει-

πεν ούτοι δέ τήν του βασιλέως φοβηθέντες απειλών ,

μάλλον έπέδραμον 7 ταχίως δε πλησίον αυτών έγε-

νοντο • οι "Ελληνες δί εν τω του αγώνος τόπω καθή

μενοι έθεωντο τους Ίππους" ούτοι δε έτρεχαν σπευ'-

δοντες διά της πεδιάδος- πρωης δε ό Ιδομενεύς 6

στρατηγός των Κρητων ένόεσε τους Ίππους • έκάθητο

γαρ έκτος των άλλων άνωθι έν ϋ-\,ηλω τόπω . Του'τα

δέ πόρρωθεν όντας του άπειλουντος και παρακελευο-

μενού άκουσας ένόησεν ■> έθίάσατο δί ιόν διάδηλον ,

και έπίσημον ΐππον προβαίνοντα > 'ός το μ£ν άλλο

σώμα. πυρρός τω χρωματι ην }εν τω μετωπω δε ση-

μείον λευκόν ην περιφερές ωσπερ σελήνη .εστη δε ορ

θός , κοά λόγον έν το7ς "Έλλησιν ειπεν . *Ω. φίλοι ήγί-

μονες των Ελλήνων και βασιλίΐ ς , μόνος έγω τους ίπ

πους όρω , η και ΰμέϊς; άλλοι μοι δοκού σι πρότεροι

ει ναι Ίπποι > άλλος δε αναβάτης εοικεν αύται δέ που

ίβλάβησαν έν τω πεδ/ω,αιτινες χρείσσονες ήσαν έκ&ΐ-

β"6' ταύτας μεν γαρ το πρώτον εθεασάμην πάρα τον

καμπτήρα έλθοϋσας , νυν δε οϋδαμοΰ δΰναμαι ίδεϊν .
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Νϋ/Γ ί' ουπη δΰναμαι ιδίαν , πάντη δε μοι οσσι

Τρωϊκόν άμπεδίον παπταίνετον είσορόωντΓ

4^5 Ήε' τον ηνίοχον φΰγον ηνία. , ουδέ δυνασθη

Ευ σχεθε'ειν περί τέρμα. , και ουκ ετΰχησεν ε'λ/ζας '

'Ένθα μιν έχπεσίειν οία, συ'ν θ' άρματα άζαι'

Α! δ' έζηρω'ησαΐ', έπε) μένος ελλαβε δυμόν.

Άλλα 'ίδεσθε και ϋ'μμες άνασταδόν • ου γαρ εγωγε

4?0 Εμ διαγινω'σκω' δοκέα δε μοι εμμεναι άννρ

Αιτωλός γενεών, μετά δ' Άργε'ιοισιν άνάσσει

Τυδεος ϊπποδάμου υ'ιός, κρατερός Διομήδης•

Τον δ' αϊσχρως ένένισπεν Όϊληος ταχύς Α'ίας•

Ίδομενεϋ , τί πάρος λαβρευ'εαι ; αϊ δε τ άνευθεν

4^5 "Ιπποι άερσι'ποδες πολεος πεδίοιο δίενται ■

Ούτε νεωτατός έσσι μετ Αργείοισι τοσούτον,

Ούτε τοι οζυ'τατον κεφαλής έκδε'ρκεται οσσε '

Άλλ' αϊεϊ μΰθοις λαβρευ'εαι• ουδέ τΙ σε χρηΧ

Ααβραγόρην $ μεναΐ' πάρα γαρ χα\ άμε/νονες αλλοΐ'

48ο "Ιπποι δ' αυτέ έασι παρο/τεραι,αϊ το πάρος περ,

Ευμήλου, ΐν δ' αυτός έχων ευληρα βεβηκε.

Τον δε χολωσάμενος Κρητων άγοςάντίον ηΰδα.

ΑΙαν , νείκει άριστε , κακοφραδες , άλλα τε πάντα.

Δεϋεαι 'Αργείων , οτι τοι νόος εστίν απηνής•

485 Δεΰρο νυν η τρίποδος περιδωμεθον, ν ε λεβητος'

'Ίστορα δ' 'Ατρε'ιδην Αγαμέμνονα θείομεν άμφω,

Όππότεραιπρόσθ' Ί'πτοι' ι να γνοίης άποτίνων.

αΩ.ς εφατ ' ωρνυτο δ' αυτίκ Όϊλήος ταχύς Αϊας,

Χωόμένος, χαλεποί σιν άμά-\.ασθαχ έπέεσστ

4ρο ΚαΙ νυ' κε δη πρότερα ετ' ε ρις γίνετ' άμφοηροίσιν >
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πανταχόσε δε μοι οι οφθαλμοί κατά το τρωικόν πε

δίον περιβλεπουσι θεωμε'νω . « τον ήνιόχον εφυγον

αχ ήν'αχ, ουδέ ηδυνηθϊΐ καλώς κατασχείν παρά τον

καμπτήρα, και, απέτυχε του ελ/'ςβα κα\ συστρέ\νυι

τους ίππους" εκεί αυτόν ίκπεσείν απολαμβάνω , και

τα α ρμα,τα συντρί\αχ -αύται δε 'έζω του δρόμου ωρ-

μνισαν , επειδή προθυμία επεγενετο τ» \υχή ' άλλα

θεάσασθε και ύμείς άναστάντες , ου' γαρ εγω καλώς

διακρίνω • δοκεΐ δε' μοι είναι ανήρ το γένος Αιτω

λός βασιλίύς δε εν τοίς "Ελλνσιν, 6 υιός του Ιππι

κού καΙ πολεμικού Τυδεως ό ιχυρός και ανδρείος Διο

μήδης . Τούτον δε αίσχρως και άναιδως ελοιδωρησεν

6 τοΰ Οιλί'ίος ταχυ'πους Αίας ■ Ω Ιδομενεΰ , τί πρό

καιρού λάβρως και απερισκίπτως λαλείς• αύται "γαρ

•πορρωθεν αϊ ίπποι δια τοΰ μεγάλου

ττίδίου τρεχουσιν ου'τε νέος υπάρχεις εν τοίς "Ελλχ-

<τι τοιούτον , ώστε τά πολλφ ττΌρρ'ώ» όραν , ούτε σοι

οξύτατα καά τμτΛτικωτατα εκ τής κεφαλής βλεπου•

σιν οί οφθαλμοί ■ άλλ' αεί λόγοις αχρήστως λαλείς•

ουδαμώς δε σι δει απαίδευτον εν τφ λέγειν είναι-

πάρεισι γαρ και άλλοι βελτιονες, αχ Ίπποι δε εϊοΊν

έμπροσθεν , αχ καχ πρότερον νισουν τοΰ Ευ'μήλου• αυ

τός δε έμβεβνικε κατέχων τάς ήνίας. Προς τούτον δε

οργισθείς ό στρατηγός των Κρητων ε'ξεναυντίας ελε-

•γεν ' Ή Α/ α», εν τω φιλονεικείν κράτιστε , κακώς

4π/λογιζόμενε , καχ κατά πάντα τ άλλα τυγχάνεις

νττωμίνος των Ελλήνων , καθότι σοι νους υπάρχει

ωμός κα\ μωρός• αγε νΰν συνθω'μεθα » περί τρίπο

δος « λίβνιττ,ς , μάρτυρα δε ποιήσω μέθα αμφότεροι Ά-

γαμέμνονατόν υ ιόν τοΰ Άτρεως^όπότεραι (οποίοι) ίπ

ποι εϊσιν έμπροσθεν , Ίνα γνως αποδιδους και ζνμι-

ου μένος ■ Οντως είπε- διανεστη δε παραχρήμα ό τα'

χυπους Αίας τοΰ Όίλίως πάνυ όργιζαμένος δεινοίς

^αλί^οΓς λόγοις αποκρίνασθαχ• και δή προτωτέρω

ίχωρασεν αν άμφοτεροις ή φιλονεικία , εί μή αυτός β
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Ε/' μιί Άχιλλευς αυτός άν/στατο, και φάτο μΰθον'

Μακετι νυν χαλεποίσιν άμάβεσθον ΐπεεσσιν,

Αι αν, Ίδομενεϋ τε , κακοίς' επα ούδε ίοικε'

Καί δ' άλλω νεμεσατον , ο τις τοιαΰτά γε ρέζοι '

49^ Αλλ' υ'μας εν άγωνι καθήμενοι ασοράασθε

"ίππους" οι δε τάχ' αυτοί επαγόμενοι περί νίκης

Ένθαί' ελευσονταΐ' τότε δε γνωσεσθε έκαστος

"Ιππους Άργείων , οί δεύτεροι •, ο'ί τε πάροιθεν-

ι\Ως φάτο' Τυδάδνς δε μάλα σχεδόν ήλθε διάκων,

5θΟ Μάστιγι δ αϊεν ελαυνε κατωμαδόν οι δε οΐ , Ίπποι

'ϊ-φοοτ' άειρεσθαν ρίμφα πρήσσοντε κελευθον •

Α/'ί/ α ήν/οχον κονιΉς ραθάμιγγες ί βάλλον

' Αρματα δε χρυσφ πεπυκασμενα κασσιτερω τε ,

"Ιπποις ωκυπόδεσσιν επετρεχον • ουδέ τι πολλή

5θ5 Γινετ ίπισσωτρων άρματροχιή κατόπισθεν

Έν λεπτή κον'ιγ' τω δε σπευ'δοντε πετεσθκν

Στή δε μέσω ε ρ άγωνι , πολύς δ' άνεκήκιεν Ίδρως

Ίππων) εκ τε λόφων και άπο στέρνοιο χαμάζε•

Αυτός δ' εκ δ/φροιο χαμοί θόρε παμφανόωντος ,

5 10 Κλίνε δ' άρα μάστιγα ποτ) ζυγόν οϋδ' ε μάτωσε»

'Ίφθιμος Σθενελος, αλλ' έσσυμένως λάβ' άεθλον'

Δωκε δ άγαν έτάροισιν ύπερθΰμοισι γυναίκα ,

Και τρι'ποδ' ωτωεντα φεραν • ό δ' 'ίλυεν υρ Ίππους-

Ύω δ' άρ' επ' Αντίλόχος Νιαλήιος ήλασεν ίππους ,

5ΐ5 Κερδεσιν, ούτι τάχα γε παραφθάμενος Μενέλαον'

Αλλά και ως Μενέλαος ε χ εγγΰθεν ωκέας ίππους ■

'Όσσον δε τροχού Ίππος αφίσταται , ο ς ράτ' ανακτά

"ΈλκΥ,σιν πεδίοιο τιταινόμενος συν όχεσφι ,
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Ά-^ιλλεύς ανέστη και είπε λόγον . Μηκίτι νυν απο-

χρ/'νεσθε λόγοις χαλεποίς και δεινοίς , ω Α.ιαι>) χάϊ

Ίδομενεΰ , επαχθε'σι καά βλαβερο/ς , ου γαρ προσή

κει • και δή και άλλω μέμφεσθε , όστις τοιαΰτά γε

πράττοι, άλλ' ύμείς ί'ν τω α,γωνι καθήμενα θεασθε

τους Ίππους, ούτοι $ε ταχέως αυτοί σπίνδοντες ένεκα

νι'κϊΐς δεΰρο άφίζονταΐ' τότε δε γνωσεσθε πάντες τους

ίππους των Ελλήνων τίνες δεύτεροι, και τίνες πρό

τεροι ■ Ούτως εϊπεν ό του Τυδε'ως δε πάνυ πλησίον

άρ/'κετο τρέχων , μάστιγι δι ά,βι ε'δίωκε κατά των ω

μών αυτήν επαίραν , οί Ίπποι δί αυτού εις ϋ-^ος 'ή-

ροντο ραδίως ανύοντες τήν όδόν , «« δε τον αναβάτην

ί'βαλλον ρανίδες χόνεως αίρομίνης, το άρμα δε χρνσω

και κασσιτε'ρω κεκαλυμμε'νον τα πέριζ άκρα, τοις τα-

χΰποσιν ΐπποις ε'πε'τρεχεν , ουδέ τι μεγάλα εγινετο

Όπισθεν ή των επικείμενων τοις τροχοί ς στομωματων

('γχάραζις εν τή λεπτή κο'νεΐ' ούτοι σε επαγόμενοι

ετρεχον , ε στη δί εν τω μέσω τοϋ αγώνος • πολύς σε

ίδρως ανεφερετο εκ τε των κορυφών των Ίππων και

από των στίρνων επί τήν γήν . αϋτος δε εκ. τοϋ οχή

ματος του λαμπρότατου κατεπκδησε χαμοί, έκλινε

δε και ίπίθηκε τήν μάστιγα προς τον ζυγόν • ουδέ

ύστίρησεν 6 ισχυρός κάϊ γενναίος Σθε'νελος' άλλ' ε

σπευσμένως έλαβε τό ε'παθλον , καί έδωκε τοίς με-

•γαλο\ΰχοις φίλοις αγειν γυναίκα, και τρίποδα ψε'-

ρειν ώτα έχοντα," αυτός δε απέλυσε τους ίππους '

επί τούτω δέ Αντίλόχος ό τοΰΝηλε'ως απόγονος επή-

γαγε τους Ίππους τε'χννι και δόλω, ουδαμώς τάχει

/ταριλθων τον Μενελαον • αλλά καί- ούτως ό Μενέλαος

Υλαυνεν εκ του σύνεγγυς τους ταχείς Ίππους • όσον

οε αφίσταται του τροχοϋ ό Ίππος , ος δή τον κΰριον

είλκυσε δια τής πεδιάδος επεκτεινόμενος και τρέχων

<τύν τοις όχήμασι ' της γαρ περιφίρείας του τροχού

νοι. IV. II
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Του μέν τε \αυ'ουσιν επισσώτρου τρίχες ακραι

5-20 Ου'ράϊαι, 6 δε τ άγχι μάλα τρέχει, ουδέ τ/ πολλή

Χω'ρη μεσσχγυς , πολέος πεδιοιο δέοντος •

Τόσσον δη Μενέλαος άμΰμονος Άντιλόχοιο

Αείπετ'• άτάρ τά πρώτα κοά ϊς δι σκούρα λέλειπτο,

'Αλλά μιν <ή\α κίχανεν ■ όφέλλετο γαρ μένος ηυ

ΰ-25 "\7Τ7του τις Άγαμίμνορέχς καλλιτριχος Αϊθιις'

Ε/' δέ κ έτι προτέρω γένετο δρόμος αμφοτέροισι ,

Τω κέν μιν παρέλασσ' , οι/ί' αμρήριστον εθηκεν.

Αυτάρ Μ>»ρ/ο'ν»ς , θεράπων ευ ς Ίδομενηος ,

Αείπετ' άγακλΧος Μενελάου δουρός ε'ρωη'ν .

53ο Βάρδιστοι μεν γάρ οι ε σαν καλλ/τριχες ίπποι ,

νΗκ/<ττος «Γ «ν αυτός ελαυνέμεν άρμ εν άγωνι .

'Ύιός δ' 'Αδματοιο πανΰστατος ΰλνθεν άλλων,

"Ελκών άρματα καλά, ελαυ'νων πρόσσοθεν ίππους•

Τόν ϋ ι'δα>ρ Ίβκτειρε ποδάρκκς διος Άχιλλευ'ς '

535 Στάς <Γ άρ εν 'Αργείοις έπεα πτερόεντ αγόρευε•

Αοϊσθος αν» ρ 'ωριστος ελαυνει μωνυχας Ίππους"

Άλλ' άγε δ ν! οι δω μεν άέθλιον , ως επιεικές,

Δευ'τερ • άτάρ τα πρώτα φερέσθω Τυδέος υιός•

Λ2ς 6 φασ • οι ο αρα πάντες επγνεον , ως ε κέλευε.

ΰΙ\θ Καί νΰ κέν οι πόρεν Ίππον, έπρνικται γάρ 'Αχαιό),

Ει μ* άρ Άντίλοχος , μεγάθυμου Νέστορος υιός ,

ΤΙαλειδαν Άχιλλϋα δίκγ ιΐμεί^,ατ' άναστάς'

ΤΠ Άχ/λεΰ , μάλα τοι χεχολωσομαι , αϊκε τελεστές

Τοϋτο ε πας" μέλλεις γάρ άφοάρήσεσθαι άεθλον ,

345 Τα φρονέων,οτι οι βλάβεν άρματα καιταχε' Ίππω»

Αντίς τ' ςσθλός εων • άλλ' ωφελεν άθανάτοινιρ
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^.αυ'ονην α/ τελευταίοι τρίχες της ουράς) οι?γο? <5ε

ϊτανι; πλησίον τρέχει ^ οιΐίέ τ/ πολλή διάστασις με-

ταζυ διά του μεγάλου πεδίου τρέχοντος ' τοσούτον

δη β Μένε'λαίί τοΰ άμωμητου και βέλτιστου Αντι

μάχου άφίστατο ■ το πρώτον δε και εις δίσκου βολήν

άπελείπετο ' αλλά ταχέως αυτόν κατελάμβαιεν •

αυ'ζάνετο γαρ ή χαλ» προθυμία της του Αγαμέμνονος

Αίθης της ώραιότριχος 'ίππου• εϊ ί ετ/ προσωτερω

εγενετο δρόμος άμφοτεροις, ταΰτγ παρήλθεν αν αυ

τόν, ουδί άμφισβητήσιμον ϊπαίνσί . Μηριόνης δέ 6

χρηστός θεράπων του Ιδομενέως ίφίσταη τοΰ ΰπερ-

ενδόζου Μενε'λαου δόρατος βολήν . βραδεΐς μιν γαρ

νισαν αυτοΰ 'ίπποι ώραιότριχες ■ ελάσσων δί ην αυ

τός ελαΰνειν άρμα ίν τυϊς άγωσιν . ο υιός δε τοΰ

Αδμήτου ύστατος πάντων των άλλων άφίκετο ΐπι-

συ'ρων το περικαλλες άρμα , ελαυνων μ'; το πρόσω

τους ίππους• τούτον δε θεασάμενος ηλεη&εν ό ενδο

ξότατος ταχυπους Άχιλλευς ■ στάς δ£ εν τοίς "Ελ-

λησι λόγους ταχείς ε'λεγεν Ό άριστος άιήρ έσχα

τος πάντων ελαΰνει τους μονωνυχας ίππους• άλλ'

άγε δη δωμεν αυτω επαθλον ως το εικός τα δευτέ

ρα , τά πρώτα δε έχε'τω ό τοΰ Τυδεως υιός. Ούτως

εϊπεν , ούτοι δε πάντες συνηνουν καθάπερ έλεγε . κοά

δη παρίσχεν αν αϋτΖ τον ίππον, συνήνεσαν γάρ οι

'Έλληνίς' εί μη Αντίλόχος ό τοΰ μεγαλόψυχου Νέ

στορος ΰιος προς τον του ΤΙηλεως Αχιλλέα ένδίκως

άπεκρίνατο αναστας• Ω. Άχιλλευ , πάνυ σοι όργι-

σθήσομαι ίάν τελείωσης τόνδε τον λόγον , μέλλεις

γάρ άποστερησειν απαθλον ■ ταΰτα διάνου μένος , οτι

εβλάβησα» αυτω τα άρματα κάι οι ταχείς ίπποι >

αυτός γε γενναίος υπάρχων . άλλ' εχρεωστει τοις

άθανάτοις θεοί ς ευ'χάς ποιεϊσθαι• ού'τω γάρ ουκ άν
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.Έύχεοτθαι, το χεν ούτι πανΰστατος ίϊλθε διωχων

Ε/' ^£ μιν οίχτείρεις , και τοι φίλος ε πλετο Βυμφ ,

"Ε(ττ/ τοι εν κλκτίγ χρυσός πολύς, ϊστι δε χαλκός ,

55θ Και πρόβατ\ εί<τ\ δί τοι δμωαι, και μωνυχες 'ίπποΐ'

Των οί ετ€ΐτ άνελων δόμεναι και μείζον αεθλον,

'Ηε και αντίκα νΰν , 'ίνα <τ' αινιή<τωοΊν Αχαιοί ■

Τ«ν δ' ε'γω ου δωσω' περ) δ αυτής πειρνιθντω

Άντρων, ο ς κ εθελγσιν εμοί χερτί μάχειτ&αι.

555 αΩ,ς φάτο ' μείδ*ιο•εν δε ποδάρχνς διος Αχ/λλξύς }

Χαίρων Άντιλο'χω^ οτι οι φίλος ιηεν εταίρος"

Και μιν αμειβόμενος επεα πτερόεντ αγόρενεν

Άντιλοχ , εϊ μεν δή με κελεύεις οίκοθεν άλλο

Έυ'μα'λωεπιδοΰναι , εγω δε κε καί το τελεστώ '

56ο Δω'σω οι &ωρ*ικα , τον Άστεροπαΐον άπαυ'ρων >

Χάλχεον, ώ περί χεΰμα φαεινοϋ κασσιτίροιο

Άμφιδεδίνηται- πολίος δε οί οίζιός εστίν,

'Ή ρα , και Αύτομεδοντι φίλω ίκέλευσεν εταίρα)

Οισεμεναι χλισίϊίθεν • ό δ' ωχετο , καί οι ε νεικεν

665 Έυμα'λψ δ' ε» χερσί τ!6ει• όδε δίζατο χαίρων.

Τοϊη δε και ΙΛενίλαος ανίστατο , &υμόν άχεύων,

^Αντιλόχω αμοτον χεχολωμίνος ' εν δ' αρα χήρυζ

Χερσ) σχϋπτρον 'έθνχε , σιωπϋσαί τ εκελευσεν

'Αργείονς' ο δ' 'επατα μετνΰδα ίσο'&εος φως'

5^0 Άντίλοχε, πρόσθεν πετνυμενε , ποιον ε ρεζας ;

'Ήίΐτχυνας μεν ε'μνν άρετήν, βλάκας δε μοι Ίππους^

Τους σους πρόσθε βαλων, οι τοι πολύ χείρονες νσαΡ'

Αλλ' αίγετ , Άργείων ηγήτορες, » δε μεδοντες ,

Εξ μ{<τον άμφοτεροισι δικάσσατε , μχδ' έπ' αρωγή χ
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αφίχετο τρέχων υ στατος πάντων . εί δε ελεείς αυτό»

χαι' σοι αγαπητός υπάρχει εν τη •\>νχγ' εστί σοι ε»

τγ σκηνγ πολύς χρυο-ός, εστί δε σοι χαλκός, χαά

Ττρόβατα , είσί δε δοΰλαι χχί 'ίπποι μοιώνυχες »

τούτων τι μετά ταϋτα καϊ μείζον επαθλον ανάλα

βαν δώρησαι αυτω , μ και νυνί παραχρήμα , όπως

σί επαινεσωσιν ο! "Έλληνες• ταύτην δί εγώ ουκ ί-

πιδωσω' περί αυτής δε πειραθείτω, ος αν βούληταί

των ανδρών χερσί μάχεσθαί μοι. Ούτως είπεν ε-

γε'λασε δε ό ενδοξότατος ταχΰπους Άχιλλεύς ευ-

φραινόμενος επί τω 'Αντιλόχω • διότι φίλος ην αϋτω

αγαπητός , και άποκρινομίνος ε'λεγε προς αυτόν λό

γους ταχείς- *Ω 'Αντίλόχε , επειδή με κελεύεις οί

κοθεν άλλο επαθλον δωρήσασθαι τω Έύμη'λω , ε'γω-

γε χαί του τ άν ποιήσω • δώσω αυτω θώρακα, ο ν τον

Άστεροπαιον άφειλομην , τόν χαλκοΰν ώτινι χύμα.

λαμπρού κασσίτερου περικίχυται και πεπηκται, πολ-

?\θΰ δε άζιος υπάρχει • Είπε δη , και Αύτομεδοντι τώ

ρίλω εταίρω ε κέλευσε χομίσειν εκ της σκηνής ' ού

τος δε απήλθε και ηνεγκεν αυτω• ϊθηκε δε εν ταίς

χερσί τοϋ Ευμήλου, αυτός δε εύφραινομενος εδίζατο

αυτόν ■ Εν τούτοις δε χα) Μενε'λαος ανέστη λυπού-

μ,ενος κατά -Ινγην τώ Άντιλόχω καθ' ύπερβολην

οργισσεις. ο κήρυξ σε ενεραλεν εις της χείρας αυτά

την βασιλικην ράβδον , και σιγησχι επεταζί τοίς

"Έλλησιν ■ ούτος δε μετά ταΰτα ί'λεγεν 6 ίσος τοίς

θεοίς άνη'ρ' Ά 'Αντίλοχε , τό πρότερον συνετέ κοά

φρόνιμε , τι εποίησας ', κατήσχυνας μεν την ε μην ά-

ρετην ,εβλα\ας δε μοι τους ίππους, τους σους έμ

προσθεν άγαγών , οι σοι πολλω ηττονες εισιν αλ

λ άγετε, ώ ηγεμόνες των Ελλήνων κα) βασιλείς, εις

τό μέσον α,μροτεροις κρίνατε, μηδέ επί βοήθεια καϊ

κατά χάριν ' μήποτε τις είπγ των σιδηροθωράκων 'Ελ-
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5^5 Μήποτε τις είπνσιν Αχαιών χαλχοχιτωνων ,

Άντι'λοχον •\,εΰδεο~σι βιασάμενος Μενέλαος

Ο'ίχεται ΐπτον άγων , ο'ι πολύ χείρονες ασαν

"λπποι , αυτός δε χρείσσων άρετγ τε,βίγ τε ■

Ε/' ιΓ άγ" εγων αυτός δικάσω , καί μ ουτινα φ»μ\

58θ νΑλλο» επιπλήζειν Δαναών ιθεΊα γαρ 'έσται-

Άντιλοχ' , εϊ δ' άγε δεϋρο , διοτρερες, γ θέμις εστί,

Στας ίππων προπάροιθε κ) άρματος) αυτάρ ίμάσθλαν

Χερσ)ν Χγε ραδινών, γπερ το προσθεν ελαυνες,

"Ιππων ά-^,άμένος , γαιήοχον Έννοτι'γαιον

585 "Ομνυθι, μη μεν έχων το εμόν δόλω άρμα πεδϋσαι.

Τον δ' αύτ Άντ/λοχος πεπνημένος άντ'ιον ηΰδα'

'Άνσχεο νΰν , πολλόν γαρ εγωγε νεώτερος ειμί

Σεϊο, άναζ Μενέλαε, σύ δε πρότερος χαι άρε'ιων •

Όίο~&\ ο'ιαι νέου ανδρός ΰπερβασίαι τελέθουσι '

δρο Κραιτιντερος μεν γάρ τε νόος , λεπτή δέ τε μϋτις'

Τω τοι επιτλνιτω χραδί» ' ιππον δε τοι αυτός

Δώσω , τΥΪν άρόμην • ει χα/ νυ' χεν οιχοθεν άλλο

Μείζον άπαιτνισειας , αφαρ χέ τοι αύτ'ιχα δοΰναι

Βουλοιμην, » σοι γε , διοτρεφες, ίίματα πάντα

5ΐ)5 Έχ θυμού πεσέειν , χαι δαίμοσιν είναι άλιτρός.

Η ρα, χαι 'ίππον άγων μεγάθυμου Νέστορος υιός

Έν χε'ιρεσσι τι&ει Μενελάου• τοι ο δε $υμός

Ιαν&η, ώσει τε περ) σταχυεσσιν εέρση

Λϊίιου αλδήσχοντος, οτε φρ/σσουσιν άρουραΐ'

6ϋϋ "Ως άρα σοι, Μενέλαε , μετά ψρεσ) θυμός ιάνθη'

Και μιν φωνήσας 'ίπεα πτερόεντα προσνύδα "

Αντιλοχε νϋν μεν τοι εγων ΰποείζομαι αυτός,
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ληνών τον Άντίλοχον \εύσμασι βιασάμενος 6 Μενέ

λαος άπηλθεν έχων τον Ίππον, διότι αυ'τφ πολλω

νίττονές είσιν Ίπποι, αυτός δε κρείττων άρετγι και

δυνάμει" ει ^ μη , άγε ε'γω αυτός κρίνω, και με

ούδένα οίομαι άλλον των Ελλήνων ελέγζειν . ευθεία

γαρ και δικαία εσται η κρίσις μου ■ ?ί! Άντίλοχε ,

άγε δη ε νθάδε , ε'νδοζοτάτως τεθραμμένε, καθάπερ ε

στίν οσιον και δίκαιον •Τ.τάς έμπροσθεν των ίππων

και τοΰ άρματος , την μάστιγα δε εν τοις χερσίν έ

χε την λεπτή ν κα) επιμήκη, δι ή ς το πρότερον ε'δίω-

κας ά\άμενος των \ππων, τον συνέχοντα την γην καά

σείοντα ΤΙοο-ειδωνα ομνυ, η μην ουκ εθελουσίως

επίβουλη το έμόν άρμα παρελθών ■ ΤΙρός τούτον δε

Άντίλοχος ο συνετός και φρόνιμος εναντίον 'ίλεγεν

Άναρχου και ΰπόμεινον νυν πολλψ γαρ εγώ νεώ

τερος υπάρχω σοΰ ,βασιλεΰ Μενέλαε, συ δε πρεσβύ

τερος και κρείσσων, οιδας οποίοι ΰπάρχουσιν αϊ τοΰ

νέου ανδρός παραβάσεις τοΰ δέοντος, ταχύτερος μεν

γαρ και εϋκινητότερός εστίν ό νους, μικρά δε και αφε

λής η βουλή• δι ο σοι ΰπομεινάτω η καρδία, ίππο»

δί σοι εγώ δώσω, ην ελαβον ει δε και οίκοθεν άλ

λο τι μείζον άπαιτήσαις , ευ θέως άν σοι και παραχρή

μα δοΰναι εθελοιμι μάλλον, η σοι γε,ε'νδοζως τεθραμ-

με'νε , πάντα τον χρόνον ε'κπεσείν της •\>νχης {φιλίας)

και άποθυμιος και μισητός είναι, και τοις θεοίς άδι

κος και αμαρτωλός υπάρχπν . Είπε δη ' και την ΐππον

άγων 6 του μεγαλόψυχου Νέστορος υιός ενεβαλεν «ς

τάς χείρας τοΰ Μενελάου, του'του δε η •\•οχη εΰρράνθη>

οίον ει εν τοίς άςάχυσι δρόσος τοΰ λη'ίου αυξανομένου

περιεχυ'θη , ηνικα ξηρότερα είσι τά χωρία• ούτω δη

σοι , ω Μενέλαε , εν τη διάνοια, η •\>υχη διεχΰθη και

ε χάρη^ και φωνη'σας προς αυτόν έλεγε λογούς ταχείς"

'Ω. Άντίλοχε , νυν μεν σοι ε'γω αυτό; ΰπείζω καϊ

συγχωρήσω οργιζόμενος, επειδή ουδαμώς άρρων, ουδϊ
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Χωόμένος ' ΐττεϊ ούτι παρήορος, οΰα' άεσ/φρων

?Η<τθα πάρος' ρΰν αυτέ νόον ν'ιχησε νεο'ιη•

0*θ5 Δεύτερον αύτ άλεασθαι άμείνονας ηπεροπευειν

Ου γάρ κίν με τάχ άλλος άνηρ παρεπεισεν Αχαιών

Άλλα συ αηχ πόλλί έπαθες, Ααι πόλλ' ίμόγηνας,

Σόςτε πατήρ αγαθός , και άδελφεός, ε'ίνεκ εμείο '

Τω τοι λισσομενω ίπιπε'ισομαι, η§ε και ί'ππον

6 ίο Δώσω ε'μήν περ ϊοΰσαν' Ί'να γνωωσι καϊ ο'ιοε,

"Ως ε'μός ουποτε θυμός υπερφίαλος και άπηνης-

*Η ρα, και 'Αντιλόχοιο νοήμονι ίωκεν έτχίρω

"ίππον άγειν ο <Γ 'ίπειτα λεβηθ' ελε παμφανόωντα-

Μηριόνης $' άνάειρε ίυο χρυσοϊο τάλαντα ,

6Ί6 Τε'τρατος ως ϊλασεν πίμπτον <$"' ΰπελείπετ αεθλον,

Άμφίθετος φιάλη, την Νε'στορι δωκεν Αχιλλέας,

'Αργείων άν' άγω να φέρων, και ε είπε παραστας.

Τη νυν, και σοι τόΰτο , γερον , κειμήλιον ίστω,

ΐΐατρόκλο/ο τάφου μνημ εμμεναι• ου' γαρ ετ αύτον

620 'Ό\η εν 'ΑργείοισΓ $ί$ωμι $ε τοι το¥ άεθλον

Αΰ'τως' ου γάρ πΰζ γε μαχήσεαι, ου'$ε παλαίσεις)

Ουδέ τ άκοντιστύν ενδΰσεαι , οϋδε πόδεσσι

Θεΰσεαι• ηοη γάρ χαλεποί κατά γήρας επεισιν .

"Ω.ς ειπών, εν χερσι τίθει- 6 <Γ έδεξατο χαίρων,

6*2.!} Καί μιν φωνήσας ε'ττεα πτερόεντα προσηΰο'α'

Να« ί*ί ταΰτά γε πάντα, τέκος, κατά μοϊραν ε'ειπες.

Οΰ γάρ ε τ εμπεδα γυΊα, φίλος, πόδες , ουδέ" τι χείρες

'Ώ,μων άμφοτίρωθεν ε'παίσσοι τοι ελαφραι •

Είθ' ως ήβωοιμι, βίη τε μοι εμπεοος είη,

<53θ Ώ.ς όποτε κρείοντ 'Αμαρυγκία θάπτον 'ΈπειοΙ
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δολιόφρων υπήρχες τό πριν , νυν δε τον νουν ενίκησεν

» νεότγις' αΰθις σε εζαπαταν τους κρεισσονας φυλάτ-

τον ου γάρ αν με ταχέως άλλος τις χνηρ των Έλ-

λήνων κατεπεισεν , αλλά συ δη πολλά έπαθες και

πολλά εκακοπάθησας κα) επόνησας-, και ό σός αγα

θός πατήρ και ο αδελφός) ένεκα εμού' δι' ο σοι πα-

ρακαλοΰντι ύπακοΰσομαι και την Ί'ππον δώσω, κοά-

περ ούσα» ε μην • ι να γνωσι και ούτοι , Ότι ή ε μη •\,υ-

χη ουδέποτε υπάρχει υπερήφανος και σκληρά- ΕΊπε

δη , και τω νουνεχεϊ φι'λω τυύ Άντιλόχου έδωκε την

Ί'ππον άγειν αυτός δί μετά ταύτα έλαβε τον λαμ-

πρότατον λέβητα , ό Μηριόνης δε ανέλαβε τά δυο τά

λαντα τοΰ χρυσού > επειδή τέταρτος άφικετο- το πέμ

πτον δε επαθλον ύπελείπετο η θέσιν αμφοτερωθεν έ

χουσα φιάλη'ην έδωκε τω Νέστορι ό Άχιλλεύς^ φέ

ρων κατά το άθροισμα των Ελλήνων ' και είπε πα-

ραστάς ' Αάβε νυν (δό) , κα'ι σοι τούτο , ω γερον , κτή

μα ε'ναποκει'μείον εστω^ ωστ είναι μνήμα πύ εντα

φιασμού κα) της κηδείας τού Τίατρόκλου' ούκίτι γάρ-

αυτόν θεάση εν τους "Ελλησι ■ δι'δωμι δε σοι τούτο-

το ε'πα&λον ούτως ίπ ούδενι • ου γαρ τυγμρ μα-

χήσγ ) ούδε παλαίσεις , οΰδε εις άκοντισμόν και αφ-

εσιν ακοντίων (ισελεΰσφ , ούδε ποσϊ δραμη • η δη

γάρ γήρας χαλεπόν σε κατεπείγει ■ Ούτως ειπών

εθηκεν εις της χείρας ' ούτος δε ίδέζατο αύτην εϋφραινό-

μενος κα) φωνησας προς αυτόν έλεγε λόγους ταχείς•

Να/ δα ταύτα γε πάντα , ω τεκνον , κατά τό πρέπον

ει πας ' ουκέτι γάρ μοι βέβαια κα) ισχυρά τα μέλη•,

προσφιλέστατε , οι πόδες > οΰδε αί χείρες εκατέρω

θεν εκ των ωμών κινούνται κοΰφως και ελαφρώς • εί

θε ού'τως άκμάζοιμι , και μοι ή δΰναμις ασφαλής και

κραταιά ύπαρχοι , ωσπερ οτε εθαπτον οι Ηλείοι ιόν

βασιλέα Άμαρνγκία εν τω Βουπρασ/ω πεδίω ' οι

ΰιοι δε έ θηκχν τα τοΰ βασιλέως έπαθλα ' τότε ουδείς
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Βουπρασ/ω , παίδες δ' ϊ'θεσαν βασιλίίος άϊθλα •

'Ένθ' ουτις μοι όμοιος άνϊ\ρ γενετ', ουτ άρ Έπειων,

Ουτ αυτών ΤΙνλιων , ουτ Αιτωλών μεγάθυμων .

ΐΐυζ μεν ενίχησα Κλυτομνδεα, "Ηνοπος υίόν

6Ζ5 Άγκ-αΐον δε πάλγ ΤΙλευρώνιον , ος μοι ανέστη"

'Ίφικλον δ* πόδεσσι παρίδραμον , ε'σθλόν ίόντα'

Δονρ) δ ΰπειρεβαλον Φυλϋά, τε , χαί Ώολυ'δωρον.

Ο'/οισ/ν μ ϊπποισι παρέλασαν Άκτορι'ωνε ,

ΐΐλήθθΐ προ'σθε βαλόντες , άγασσαμενοι περ) νιχης^

6\ο Ού'νεχα δη τα μέγιστα παρ αντόφι λείπετ' άεθλα•

Ο/ δ' α ρ ε σαν δίδυμοι" 6 μεν εμπεδον ήνιόχενεν,

"Εμπεδον ννιόχευ', ο δ' άρα μάστιγι χελευεν

"ίΐς ποτ εον, νΰν αυτέ νεώτεροι άντιοωντων

"Έ,ργων τοιούτων ■ ε με δε χριί γήραι λυγρω

6!\5 Ήείθεσ^αι, τότε δ' αύτε μετεπρεπον ήρωεσσιν•

Άλλ' ι'θι•, και σον εταιρον άί&λοισι κτερίϊζε.

Τούτο δ' ίγω προώρων δέχομαι, χαίρει δε μοι «τορ,

'Ώ,ς μευ αε) με'μννισαι ένικ'ος' οΰδε' σε λή$ω,

Τιμϋς »£ τε μ εοικε τετιμϋσ&αι μετ' Αχαιοίς ,

65ο Σο< δε θεο) τωνδ' αντ) χάριν μενοειχεα δοΐεν .

ι,Ως ράτο' ΤΙαλείδνις δε πολύν καθ'ομιλον Άχαιων

'Ώ>χετ , ίπε) πάντ' αινον επεχλυε Ννιλείδαο .

Αΰτάρ 6 πυγμαχίας άλεγεινίίς ^ΐίαεν άε&λον

Ήμίονον ταλαεργόν άγων χατεδνισ' εν άγωνι

655 'Έζίτε , άδμντΥΐν , {(τ άλγίστα δαμάσασθαί'

Ύω δ' άρ% νικαθέντι τι'Β'ει δίπας άμφικυ'πελλον

Στμ ί' ορθός , χαι μΰθον εν Άργβίοισιν 'ε'ειπεν •

Ατρείδν τί, και άλλοι εϋχνήμιδες Άχαιο),
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μοι άνήρ ην ομοιος' ούτί των Ηλείων ούτε αυτά ν

των ΤΙυλίων , οντε των μεγαλόψυχων Αιτωλών πυγ

μή μεν ενίχησα Κλυτομήδην τον ύιόν τοϋ'Ήνοπος'

'Αγχαϊον δε πάλγ τον εχ τής ΙΙλευρωνος, ο ς μοι άνετη

παλαίσαι , "ΐφιχλον δε τοις ποσί παρήλθον χαί ενίχη

σα γενναιον όντα' δορατι δε ενίχησα τον Φι/λΙα χάι

τόν ΤΙολυδωρον μόνοις 'ίπποις παρήλθον χα} παρεδρα-

μον οί νιοι του"Αχτορος-,πολλω προπηδήσουντες^φθο-

νήσαυντες περί τής νίχης , διότι τη μέγιστα έπαθλα

ύπελείπετο αυτο%ι, ούτοι δε ήσαν δίδυμοι {συμφυ

είς χα) αίμα γεγεννημένοι )• και 6 μεν ασφαλώς αεί

τάς αν/ας κατέΐχεν, ασφαλώς αεί τάς ήνίας κατέχων

το άρμα 'ίθυνεν • ο δε τη ίμάσθλγ τους Ίππους παρω-

ξυνεν • ούτω ποτέ ην , νυν) δε' οί νεωτϊροι άντιλαμβα-

νετωσω» των τοιούτων έργων ' ίμε δε προσήκει τφ χα

λεπά γήρα ύπαχούειν τότε δε διέπρεπον έπ\ τοίς η-

ρωσι , χα) ένοχος ην ■ άλλ' άπελθε και τον σον ρίλον

ενταφίαζε (γέραιρε, τίμα) επάθλοις και άγω σι ■ τοϋτο

δέ ί'γω προθυ'μως δέχομαι , αγάλλεται δε μου ή ψυ

χή , οτι μου άεί με μνεσαι του προσηνούς χαί φιλόφρο-

νος , ουδέ λανθάνω σε εν τή τιμή, γ με τιμάσθαι χαθ-

ήχει εν τοις "Έ-λλησι • σοι δε είθε δοϊεν οι θεοί άντϊ

τούτων χάριν χαί δωρεάν εϋφρόσυνον • Ούτως είπεν

ότου ΤΙηλε'ως δε εις τον πολύν σύλλογον των Ελλή

νων άτήλθεν , επίιδή πάντα τον λόγον ηχούσε του ύιοΰ

του Νηλε'ως' αυτός δε πυγμαχίας αλγεινής χαί οδυ-

νηράς [τής πολυφρόντιδος χαί πολλής δεομε'νης σχί\ε-

ως) επαθλον ε'θηχεν , ήμίονον χαρτερικήν προς τα, έργα

άγων χατίδνισεν εν τω άγωνι , ετών εζ , μήπω δε-

•δαμασμίνην , ήτις χαλεπωτάτη εστί δαμασθήναι

χαί δουλωθήναι' τω νιχηθεντι δ$ εθνικέ ποτήριον δι

πλούν , χαί τήν βασιν δηλονότι χο'ιλην ίχον > ε στη

δε ορθός χαι λόγον εν τοις "Ελλησιν είπεν . Ώ ύίε

του Άτρίως , χαί άλλοι εύοπλοι "Ελληνες , άνδρας

δυο περ) τούτων προτρί\ωμεν , οϊτινε'ς είσιν άριστοι
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Άιίρε $υ'ω περ) των$ε χελευομεν , ωπερ άριστα >

66ο Πι/ ζ μάλ' άνασχομένω πεπληγεμεν ω $ε χ Απόλλων

Δα'η χαμμονίχν , γιω'ωσι $ε πάντες Άχαιο),

Ήμ/ονον ταλαεργον άγων χλισίνινίε νεεσθω •

Αυταρ 6 νιχκθεις ίεπας οίσεταχ άμφιχυπελλον .

αΩς εφχτ' • ωρνυτο $ αυ'τίχ' άι*ρ νιύς τε μέγας τε,

665 Έϊ$ως πυγμαχίας, νιος ΤΙανοττϋος , Έπειός-

"Α•\,χτο σ' κμιόιου ταλαεργοΰ , φωνκσεν τε '

^Ασσον ιτω , όστις ίίπας^ οΊσεται άμφιχυπελλον ,

Ήμ/ονον $' ου φημι' τιν άζίμεΐ άλλον Άχαιων ,

ΤΙυγμγ νιχτίσαντ • ε πει εύχομαι είναι άριστος-

6-0 ΤΗ οϋχ άλις,οττι μάχης έπιδεΰομαι; οΰδ άρα -πως ην

Έν παντεσσ' εργοισι δαήμονα φωτά γενέσθαι ■

7£1$ε γάρέζερεω, το ί£ χοά τετελεσμένο* εσται,

Άντιχρύ χροα τε ρήζω , συ'ν τ οστε αράζω •

Κ*$εμόνες ίε' οι ενθάο αολλεε; άνθι μενόιτων ,

6-5 ΟΪ χε μιν έζο/σονσιν, εμγς ΰπό χερσι ίαμεντα-

"Ω,ς εραθ'• οι <Γ άρα πάντες άχνν εγίιοντο σιωπρ

Έυρϋαλος $ε οι οίος ανιστχτο, ισόθ-ος φως>

Μαχιττε'ος οίος, ΤαλχοιΊϊχο άναχτος,

"Ος ποτέ Θήβας ήλθε $εο*ουπότος Οι$ιπόο*αο

68ο Ές τάφον ειθα $ε πάιτας εν!χα Καδμείωιχς•

Τον μέν ΤνίειΊης δονριχλντος άμφεποιεϊτο,

Οαψσΰιων επεσιν , μέγα <Γ αϋτω βοΰλετο ηχην-

Ζω μα $ε' οι πρώτον παραχχ ββαλεν, αυταρ έπειτα

Δωχεν ιμάντας (ϋτμχτονς βοος άγρανλοιο-

681 Ύω $ϊ , ζωσαμίνω βη'την ες μετσον άγωνα'

*Α(τλ ο' άνασχομίνα χίρσι στιβαρρσιν αμ άμφω-
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τήν πυχτικην πάνυ άνατεινάμενοι πληττειν και τΰ-

πτειν ' ωτινι δ' αν ό 'Απόλλων παράσχρ μονομερή

ν/καν, γνώσι δε πάντες αϊ "Ελληνες τούτο , τήν εν

τοις ίργοις καρτερικών ήμίονον άγων , πορευισ^ω

ε/ς τήν σζηνήν ' ο νικηθείς δε λύεται εκπωμα δι-

πλουν. Ου'τως ειπεν ανέστη δε παραχρήμα άνήρ

μίγας τε και γενναίος•, ϊμπειρος τής πυκτικής, ό τοΰ

ΤΙα,νοπέως υιός Έπειός ■ η\ατο δΐ του καρτεράς ή-

μ/όνου και ειπεν • Έλθέτω πλησίον όστις λη-\.εται το

διπλούν ποτήριον , τήν ήμ/ονον δε ουδε'να άλλον των

Ελλήνων ο'Ίομαι άζειν νικήσαντα με πυγμή ' επίιδή

χαυχώμαι χράτιστος είναι• ή ου'χ Ίκανώς εχει,οτί

£ν τω πολεμώ ήττων έιμ/\ου γάρ εστί όυνατον γί-

νεσθαι τινά άνδρα επήβολον και επιστήμονα εν πά-

σι τοις εργοις' ούτω γάρ λε'ζω , τούτο δε και τε-

λειωθήσεται. άπαντικρυ ( ε'ζενχντιας ) αγωνιζόμενος

τήν τε σάρκα σχίσω καϊ τά οστά συντρ/\ω~ ψρον-

τισται δί αύτω ένταυθοι αθρόοι παραμενετωσ'αν , ο?

δή αυτόν ί'κκομι'σουσι, δαμασθεντα υπό των εμών

χειρών• Ούτως ειπεν ούτοι δε πάντες άφωνοι ε'γε'-

νοντο σιωπή ' Εν'ρυ'αλός δε αύτω μονός ανέστη άνήρ

Ισος θεώ , υιός Μηκιστέως του βασιλέως του ύιου

του Ύαλαοΰ , ος άφικετό ποτέ ε/ς της Θήβας , απο

θανόντος τον Οιδίποδος εις επιτάφιον , εκεί δε πάν-

τας ενίκα τους Θηβαίους, περί τούτον μεν ουν ό κα

τά πολεμον ενδοζος υιός του Τυδε'ως ήσχολείτο κάϊ

ινηργει παρορμων αυτόν λόγοις' πάνυ δε αύτω ή

θελε νίχην • πίριζωμα δε αύτω πρώτον περιε'&ηκε ■

μετά ταύτα $6 έδωκαν τους καλώς κεκομμέιους λώ

ρους του εν άγρώ .διαιτίαμΐνου βοός, ούτοι δεκ ζωσά-

μενοι επορευθησαν εις το μέσον του αγώνος, εζεναν-

τ/ας δ£ άνατεινάμενοι χερσίν ισχυραις όμοϋ αμφό

τεροι συνεπίσον και συνέβαλον , συνε'μιζαν δ£ αυτών

ρ,ι βαρείαι και επαχθείς χεϊρες , φοβερός δε -^όρος
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"Σ,ύν ρ" ε πεσόν, συν $ί σφι βαρείαι χείρες 'ίμιχθεν'

Δεινός ίε χρόμαδος γενύων γε'νετ' , ε'ρ'ρ'εε $' ί<}ρώς>

ΤΙάντοθεν εκ. μελεων ' επ\ $ ωρνυτο θειος Έπείός,

6ρο Κο'-ψε $ε παπτϊΐναντα παρήϊον, ου'δ' αρ' 'ίτι $αν

Έισηίκειν αύτοΰ γάρ νπήριπε ψαιοιμα γυΐα.

Ώς <Γ οθ' ύπο φρικός Βορε'ω άναπάλλεται ιχθύς

®7ν ίπι φυκιόεντι , μελαν ίε' ε κΰμα κάλυ-\,εν

Λί2ς πληγύς άνεπαλτ • αύτάρ μεγάθυμος Έπειός

6<)5 Χερσ) λαβών ωρθωσε " φ/λοι <Γ άμφε'σταν εταίροι ,

Ο/' μ/ν αγον §ί αγώνος ε'ρελκομε'νοισι πόοεσσιν,

Α/μα παχύ πτύοιτα , κάρ» βαλλονθ' ΐτίρωσε '

Κά$$' άλλοφρονίοντα μετά σφίσιν ε\σαν άγοντες•

Αυ'το) <Γ οίχόμενοι κόμισαν δίπας άμφικύπελλον.

200 Πηλείδης $' αι^,' άλλα κατά τρίτα θίίκεν οίεθλχ,

Δεικνύ'μένος Δαναοίσι , ταλαισμοσύνας άλεγεινϋς •

Τφ μεν νικήσαντι, μάγαν τρίποί ίμπυριβητην,,

Τον ίε δυωδεχάβοιον εν) σφίσι τίον Αχαιοί '

Άνίρϊ ίεν νικαθέιτι γυναικ' ες μίσσον ε'θηκεν

^οδ Πολλά <Γ επίστατο έργα- τΐον <5ε' ε τεσσαράβοιον

Στ« ί' ορθός, και μΰθον εν Άργείο/σιν ε'ειπεν

"Ορ^α-Θ" , οι και τούτου άεθλου πειριήσεσ$ον .

"Ω,ςεφατ'• ωρτο ί' έπειτα μέγας Τελαμωνιος Αϊας,

Άν $"θ$υσεύς πολύμντις άνίστατο, κίρδεα εΐίως'

210 Ζωσαμένω <Γ αρα τω γε βάτ*ιν ες με'σσον άγωνα,

Άγχάς $' αλλήλων λαβέτην χερσ) στιβαρρσιν

'Ω,ς §' οτ αμείβοντες, τους τε χλυτός *ραρε τεκτων,

Δώματος ύ-\,Υΐλοϊο, βίας άνίμων άλεείνων •

Τετρΐγει ί'αρα νώτα•, θρασειάαν από χάρων
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χαί χτύπος των σιαγόνων έγένετο , 'έρρει δε κάι έ-

γβίτο ίδρως πάντοθεν εκ των μελών , ε'φωρμνσε δε

ο ενδοζος Έπειός , ίπληζε δε περιβλε\άμενον κατά

την παρειάν , ούκίτι $$ έπ) πολύ Ίστατο, αυτόθι

θι γαρ ύποπέπτωκε τά λαμπρά μέλη ■ ωσπερ δε

οτε υπό τοΰ βορέου αναπηδά εκ τοϋ επανεστηκοτος

της θαλάσσης 6 ίχ^θύς παρά τον βρυω'δη αίγιαλόν

χα/ το με'λαν χύμα πελικαλύπτει αυτόν , ούτω πλη

γείς ανετράπη αυτόθι ■ β μεγαλόψυχος δε Επειός

κρατήσας αυτόν ταίς χερσίν άνωρθωσεν , οι αγαπη

τοί δί φίλοι περιίσταντο , οι τίνες αυτόν ζρερον δια

τοΰ αγώνος των ποίων ε πισυρομένων > αίμα πολύ

πτΰοντα, τη\ κεφαλήν χλίνοντα προς τον ωμον . . .αυτοί δε απελ

θόντες ενεγχαν ί^λαβον) το διπλούν 'εκπωμα. Ό τοΰ

ΤΙηλέως δε ταχέως άλλα τρίτα κατέθηκεν 'επα&λα

φιλότιμουμένος τοϊς "Ελλησιν , της δυσχερούς κάί ε

πίπονου πάλης ' τφ μεν νικήσαχτι τρίποδα με'γαν

εν τω πυρί τιθέμενον , τοΰτον δε δωδεχα βοών ετί-

μων εν εαυτοί ς οι "Ελληνες , τω νιχηθέντι δέ άνδρΊ

εθηκεν εις τό μέσο» γυναίκα, πολλά δι έργα ηπι-

στατο , ετ'ιμων δ' αυτήν τεσσάρων βοών . 'ίστη δε

ορθός χαί λο'γον εν τοις "Ελλησιν εϊπεν . Έγβίρε-

σθε ο? και τούτου τοΰ άθλου πε/ραθήσεσθε • Ούτως

ε'ιπεν . ανέστη δέ μετά ταΰτα ο του Τελαμωνος μέ

γας Αίας, ανέστη δε χαί 6 πολΰβουλος Όδυσσευς}

ό πάς μηχ&νάς και πανουργίας ίπιστάμενος • ζωσά•

μενοι δ άρα ούτοι έπορεύθησαν εις τό μέσον τοΰ α

γώνος , τάς άγκάλας δε αλλήλων περιέλαβον χερσι

στιβαροίς και ίσχυραϊς ' ωσπερ δί οτε οι συςάταχ,

ους ένδοξος τεκτων ηρμοσε, τοΰ ύ-\,ηλοΰ οικήματος ,

την των άνεμων ισχύν φυλαττόμένος , ετριζον δε τά

νώτα υπό των εύτόλμων κα2 ισχυρών χειρών έπι-

(τυρομενα σφοδρως, χατε'ρρει δέ εκ των νώτων ίδρώς
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^ΐ5 Έλχόμενα στερεώς, χατά δϊ νότιος ρίεν ίίρβίζ'

Ώυκνα) δ£ σμώδιγγες ανά πλευράς τε χαι ώμους

Αίματι φοινίχόεσιται άίίδραμον οι αε μάλ' αιε\

Νίκης ίε'α-Βαν, τρίποδος περί ποιατοϊΌ'

Ουτ Όδυσ-ευς δυνατό σφϋλαι, ουδεί τε πελά(Γ<ται>

110 Ουτ Α/'ας δυνατό, κρατερή δ' εχεν '/ς Όδυιτίίος•

Άλλ' Ό'τε δϊί ρ' άνι'αζον εϋχννμιδας Αχαιούς ,

Δκ τότε μιν προσίειπε μέγας Τελαμώνιος Α,'/ας'

Διογενες Λαερτιάδη , πολυμνχαν' Όδυτσεΰ^

νΗ μ άνάειρ', $ εγώ <τε• τά δ' αύ Διίί πάντα μελανει.

Ι^ΐ) *£1ς ειπών, άνάειρε• δόλου δ' ου λϊίθετ' Όδυττειίς'

Κο'-φ' οπιθεν χώλνπα τυχών , ΰπίλυ&ε δί γυία '

Κάδδ' 'ίβαλ' ε'ζοπίσ-ω' ίτή δε ο•πίθε<Γ<τ/ν Όδυσσεύς

Κάππεσε • λαοί δ' αυ θηευντό τε , βάμβητάν τε •

Δεύτερος αυτ άνάειρε τολυ'τλας δϊος Όδυ<τ(τευς7

£3θ Κίνησ-εν δ' αρα τυθόν από χθονος, ουδέ τ' άε*ρεν

Έν δεγόνυ γνάμ\εν• επί δε χθονί χάππε<τον άμρω

Ώλασ-ίοι άλλίίλοια-/, μιάνθνο~αν δε χονίγ.

Και νΰ κε το τρίτον αυτις άνα'ίζαντε παλαιον ,

Ε/ μύ Άχιλλευς αυτός άνίστατο, χαι κατερυχε'

ΐΖ5 Μηκέτ ερίδεατθον, μηδέ τρίβεσθε χαχοΊαη•

Ν/κ» <Γ άμφοτίροιατιν , άεθλια δ' ϊο~' άνελόντες

'Έρχεα-θ'•, οφρα χαι άλλοι άεθλεΰωσιν Αχαιοί•

Λ£1ς εραθ' • οϊ δ' άρα του μάλα μίν χλυ'ον, η'δ'έπίθοντο•

Κα/ ρ" άπομορζαμύνω χονίϊΐν , δύσαντο χιτώνας•

£4° ΊΙηλείδας δ' α/•φ' άλλα τίθβι ταχύτατος άεθλα,

'Αργν'ρεοΐ' χρητίίρα τετυγμίνον εζ δ' άρα μέτρα

χάνδανεν, αϋτάρ χάλλει ε νίκα πάναν επ' αϊ α»
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ττλβίσται δε μώλωπες και οιδήματα κατά πζφ πλευ

ράς χα) τους ωμούς αϊματι ερυθρά ΰπαρέστησαν ,

ούτοι δε πάνυ απ νίκης έπεθύμουν ένεκα τοΰ πε-

ττοιημένου τρίποδος" χα\ ούτε ό Οδυσσεύς εδύνατο

παρατρε\αι χαί προσπελάσαι τω εδάφει , ούτε 6

Αίας εδύνατο, καρτερως γαρ αντειχεν ή του Οδυσ-

σίως δύναμις • αλλ* όπηνίκα δη εις ανία» ηγον τους

εύόπλους "Ελληνας, τηνιχαΰτα δή είπε προ; αυτόν

ό τοΰ Ύελαμωνος μέγας Αίας ■ Ώ εκ του Διός κατ

αγόμενε ύιε τοΰ Ααβρτου πολύτροπε Όδυσσΐΰ , η

άρον με εις ΰ'-ίος, η εγω σε • ταττί τούτοις δ\ πάν

τα δια φροντίδος τψ Δ/'/' έστοα . Ούτως ειπών αν-

εχούφισίν αυτόν ουκ έπελάθετο δε τοΰ δόλου ό Ο

δυσσεύς , έπληζε γαρ όπισθεν την ίγνύην επιτυχών ,

άσθενίϊ <$ εποίκιζε τά μίλα , κατέπεσε δε εις τούπίσω,

ιν τοΊς ς-ήθεσι δέ Όδυσσεύς χατέπεσεν οι λαοί δε £-

θαυ'μαζόν (έθεωντό) τε και ε'ζεπλάγησαν δεύτερος δε

επηρεν ό καρτερικός ενδοξότατος Όδυσσεύς,ΐχίνησε δ£

ολίγον άπατης γης, ουδέ γε άνεχούφισεν , ένέχαμ\ε δί

το γόνυ, κατέπεσον δε αμφότεροι ϊπί Ην γη ν επάλλη

λοι, έμολύνθησαν δ£ υπό της χονεως ■ καϊ δη τό τρίτον

7τάλιν ανορμήσαντες επάλαιον αν, ίί μη Άχιλλευς

αυ'τός ανίατη χοά διεχωλυσε λίγων ■ Μηχετι μάχε-

σθε μνδέ καταπονείτε χαχοίς εαυτούς, ή νίκη δε αμ

φοτέρων εστίν , έπαθλα δε όμοια άναλαβόντες πο-

ρεύεσθε , Ίνα και άλλοι "Ελληνες αγωνίσωνται ■ Ού

τως είπεν • ούτοι $έ αύτοΰ πάνυ έπηκουσχν και έπεί-

σθησα» και δη άποτιναζάμενοι την χόνιν ένίδύσ'Μηο

τους χιτώνας ■ Ό τοΰ Πηλίως δ£ ταχέως άλλα εθη-

χεν έπαθλα ταχυτητος άργυροΰν κρατήρα κατεσχίυ-

ασμίνον , εζ δε μέτρα εχωρει , ώραιοτητι δί επί πά*

σα» την γη ν ενίκα τους άλλους πολλω , επειδή Σι

γανές οι πολλά ποικίλα εργαζόμενοι, χαλώ ς χά

νοι. IV. \%
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Πολλόν, έπει Σιδόνες πολυδαίδαλα ευ ίσκησαν >

Φοίνικες δ' άγον άνδρες επ' νεροαδία πόντον ,

Ί$ Στϋσαν δ' εν λιμίνεσσι, Θόαντι δε δωρον έδωκαν

Ύϊος δε Τίριάμοιο Αυκάονος ωνον έδωκε •

ΤΙατρόκλω ϋρωί Ίησονίδης ΐ>ϋνΐίος.

Και τον Άχιλλευ ς 5ϋκεν άεθλιον ού έτάροιο ,

"Οστις ελαφρότατος ποσσ) κραιπνοισι πε'λοιτο .

Ί&0 Δευτερω αΰ βοΰν θ»κε μέγαν και τίονα δνμψ'

Ήμιτάλαντον δε χρυσού λοισθύ' ίθηχε,

Στ» δ* ορθός } και μΰθον εν Άργείοισιν εβιπεν

'Όρνυσθ' , οι κάΊ τούτου άέθλου πειρήσεσθε.

Ω.ς εφατ • ωρνυτο ο αυτικ Οιλνιος ταχύς Α/ας,

^55 Άν δ' Όδυσεύς πολυ'μ*ιτις, έπειτα δε Νέστορος υι'ος

Άντίλοχος ' 6 γαρ αυτέ νέους ποσ\ πάντας ε νίκα '

"Σ,τάν δε μεταστοιχεί • σήμγνε δε τέρματ Αχιλλευ'ς'

Τοισι δ' από νύσσας τετατο δρόμος ' ωκα δ' έπειτα

'Έκφερ' Όϊλ/άδης ■ επ\ δ' ωρνυτο δϊος Όδυσσευς

Ί&0 "Αγχι μάλ' > ως οτε τις τε γυναικός ε'υζωνοιο

Στιίθεος εστί κανών, οντ' ευ μάλα χερσ) τανϋσσγ,

ΤΙηνίον ε'ζελκουσα παρεκ μίτον, άγχόθι δ' ϊσχει

Χτϊίθεος' ως Όδυσεύς θε'εν ίγγυ'θεν αυ'ταρ όπισθεν

Ιχνιατυπτε πόδεσσι, πάρος κόνιν άμριχνθϋναΐ'

%65 Κάδδ άρα οι κεφαλές χΐ' άϋτμένα διος Οδυσσεύς,

Α/« ριμφα 5εων' 'ίαχον δ' επί πάντες Αχαιοί

Ν/κχς ίεμε'νω, μάλα δε σπεύδοντι κελευον .

Αλλ ότε δ» πυματον τίλεον δρόμον , αυτίκ Όδυσσευς

Έΰχετ' Αθηναίγ γλαυκωπιδι ον κατά θυμόν '

ΖΖ° Κλΰθι, θεά } αγαθή μοι ε'πίρροθος ελθε παδοίϊν-
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'τεσκευασαν , φοίνικες δέ άνδρες ηνεγχαν δια της

σκοτοειδοΰς θαλάσσης, έστησαν ( προσωρμισαν) δε

εν τω λιμίνι, τω Θόαντι δί έδωκαν αυτόν δωρον

ο τοΰ Τίρ/άμου δε υιός Λυχαίονος λύτρα έδωκε τω

ή'ρωι ΪΙατρόκλω . Ευνηος ο υιός τοΰ Ιάσονος, κα)τοΰ-

τον δη 6 Άχιλλεύς εθηκεν έ'παθλον του εαυτού φί

λου . όστις κουφότατος ταχέα-/ ποσίν ύπαρχοι • τω

ίίϋτίρα) δε βοΰν εθνικέ μίγαν και λιπαρόν πιμελη ,

ήμισυ δ£ ταλάντου χρυσού τω ε'σχάτω εθηκεν . I•-

στη δέ ορθός και λόγον (ν τοίς "Ελλησιν είπεν . Ά-

νάσ-τνιτε ο7 και τούτου του άθλου πειραθήσεσθε • Ού

τως είπεν ανέστη δε παραχρήμα 6 ταχύπους Αίας

του 'Οίλεως' ανέστη δε και ο πολύβουλος Όδυσσεύς

μετά ταύτα δι καά ο του Νέστορος υιός Άντίλοχος ,

ούτος γαρ πάντας τους νεόυς ενίκα τοίς ποσίν* 6-

στησχν δε κατά τάζιν • εδήλωσε δ£ τη τέλη τοϋ δρό

μου β Άχιλλεύς• τούτοις δε από της άφετερίας ε'ζ-

ετάθη ό δρόμος , ταχέως δε μετά ταύτα προεβαχνεν

6 του Όιλί'ως , ερωρμα δε ό ενδοξότατος Όδνσσεύς

ϊγγύθεν πάνυ- ωσπερ οτε τις γυναικός καλλίφωνου

εγγύς του στήθους εστίν ό ίστουργικός κανών , 'όν

αν πάνυ κα"λως εκτανύσγ ταίς χερσί το ύφασμα ε'ζ-

ίλχουσα παρά τον μίτον, εγγύς δε κατέχει τοϋ $■»'-

6ους " ούτως ό Όδυσσίύς ετρεχεν εγγύθίν , όπισθεν

δέ τα ίχνϊΐ φθάνων 'ίτυπτε τοίς ποσί , πρ\ν κατενε-

χθηναι την κόνιν επ\ τό ίχνος , ην ό προτρέχων 'ίτη-

ον • κατά της κεφαλής δε αυτού Ιχεεν αναπνοών ό

ενδοξότατος Όδυσσεύς , αεί τρέχων ταχέως • επεβόη-

σαν δ£ πάντες οι "Ελληνες αύτω νίκης ϊφιεμένω ■ πά

νυ δέ ίπειγομίνω και σπουδάζοντι παρεκελεύοντο '

άλλ' όπηνίκα δνί το εσχατον του δρόμου ΰνυον , πα

ραχρήμα Όδυσσεύς ήύχετο τ]? Άθκνα τίί εύοφθάλμφ

κατά τιίν ε αυτού \υχήν Έπάκουσόν μου, ω θεά,

ελθέ μοι αγαθή βοηθός των ποδών- Ούτως είπε δεό-

μενος• τούτου δέ έπήκουσεν ή πολεμική Ά$ηνα ,. τά
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ηίϊς ε'φατ' ευχόμενος- τον δ' εκλύε Παλλάς Ά0»ν>τ

Γυια δ' 'ΐθακεν ελαφρά πόδας , »α/ χείρ&ς ΰπερθεν .

Άλλ' ότε δα τάχ 'ε'μελλον έπαίξεσδαι άεδλον.

νΕνθ' Α.)ας μεν όλ/σ&ε θέων , βλά-\>εν γαρ Αθήνα,

ηηβ Τγ ρα βοών κίχυτ όνθος άποκταμένων εριμϋκων ,

ΟυςεπΜΙατρόκλω πε'φνεν πόδας ωχυς'Α.χ<λλειίς'

Έν δ' 'όν$αυ βοε'ου πλατό στόμα τε , ρινε'ς τε .

Κράτα ρα αυτ άνά&ρε πολΰτλας δϊος Όδυσσεός ,

βί1$ »λθε φθάμενος• ό δε βοΰν 'ε'λε φαίδιμος Αίας-

^8θ Στ» ίν£ κέρας μετά χερσ\ν έχων βοος άγραΰλοίο,

"Ονθον άτοπτνων , μετά δ' 'Αργείοισιν εειπεν ■

ΤΩ πόποι ,α μ έβλαψε θεά πόδας, α τοπάρος περ ,

Μ»'τ«ρ ως , Όδυσαϊ παρίσταται , άδ επαράγεί •

ΛΩς εφαθ'" ο! δ' αρα πάντες ε'π' αντω άσυ γελασσαν

*?85 ΆντΙ λόχος δ αρα δα λοισθάιον εκ,φερ' άεθλον ,

Μειδιόων, και μΰθον ίν 'Αργείοισιν ϊείπεν

Έ/δόσ/ν ΰμμ ε ρέω πασιν, φίλοι , ως ίτι καΐ νΰ*

Αθάνατοι τιμωσι παλαιοτέρους ανθρώπους•

Α'/ας μεν γαρ εμεΤ ολίγον προγενέστερος ϊστιν

19° Ούτος δε πρότερης γενεάς , προτέρων τ ανθρώπων^

'Ω,μογέροιτα δέ μιν φάσ' εμμεναι • άργαλεον δε

Τίοσσιν ερ(δάσασ$αι 'Αχαιοίς, ει μα Άχιλλεί-

'\Ως φάτο• κνδνινεν δε ποδωκεα Ώ,αλείωνα ■

Τον δ'Άχιλεύς μΰθοισιν αμειβόμενος προσέαπεν

19$ Άντίλοχ\ ου μεν το/ μέλεος ειρασεται αίνος ,

'Αλλά τοι αμιτάλαντον εγω χρυσού επιθασω.

*Ω.ς απών , εν χερσι τίθεν ο δ' εδέζατο χαίρων

Αΰτάρ ΙΙαλείδας κατά μεν δολιχοσκιον ίγχος
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μέλη δέ αυτοϋ εποίησε κοΰφα^τοϋς τε ποίας χα) πχζ

χείρας άνωθεν• αλλ άπηνίκα δη ταχέως ε μέλλον £πϊ

•π ίπαθλον όρμήσειν , τότε Α'/ας μεν σφηλας κατέπε

σε τρέχων , εβλα\ε γαρ αυτόν »' Άθηνα , ένθα ηρ

κόπρος κεχυμειη βοών μεγαλως μυκωμενων α,ναι-

ρεθεντων , οίς ε'»ν τω ΤΙατροκλω απεκτεινεν 6 ταχυ'-

πους Άχιλλευ'ς ■ ενεπληρώθη δε το στόμα αυ'τνΰ και

αϊ ρίνες κόπρου βοείας ■ τον κρατήρα δέ ανέλαβεν ό

καρτερικός ενδοξότατος Όδυσσευς , επειδή άφίκετο

προφθάσας ' ού'τός δε τον βοΰν 'ίλαβεν ό λαμπρός

Α/'ας, ε στη δ'ί το κέρας κατέχων εν τους χερσ) τυΰ

άγροδιαιτοο βοός, κόπρον άποπτυ'ων , είπε α ε εν ίόι ς

"Ελλησι " Φεΰ φευ , όντως που η θεα έβλαψε τους

ποίας μου, η κοά προτερον καθα'περ μήτνιρ σύνεσΤι

τω Όδυσσεΐ και βοηθει • Ούτως ειπεν ούτοι δε πάν

τες ηδέως εγελασαν επ' αυτω ■ ό Άντ/λοχος δε το

εσχατον ϊπαθλον 'ίλαβε μεσαίων , και λόγον εν το7ς

"Ελλνσιν ειπεν . Έπισταμενοις ύμίν άπασιν ερ£ ,

ω φίλοι , ως ετι καν τω παρόντι οι αιώνιοι θίοι τι-

μώσι τους πρεσβυτίρους ανθρώπους" ό Αϊας μίνγάρ

ολίγον εμοΰ πρεσβύτερος υπάρχει, ούτος σε προτί-

ρας ηλικίας κοά προγενέστερων ανθρώπων εστίν ,

μηπω δί ΰπό γηρως καθε\ημενον αυτόν φασιν είναι•

χαλεπόν δε τοΐς'Έλλησιν ε'λθεϊν αυ'τω εις άμιλλα»

ποσών, πλην Άχιλλεως• Ούτως είπεν ■ ΰ-\,ωσε δ\

επαινώ τόν ταχυποδα ΰιόν τοΰ Τίηλάως ■ προς τούτον

δέ ό Αχιλλεύς λόγοις απόκρινόμένος είπεν . ΤΩ Ά*•-

τίλοχε , ουδαμώς σοι μάταιος ρηθη'σετάι ό έπαινος •

αλλά σοι εγώ ήμισυ ταλάντου χρυσού επιδώσω ■

Οΰτως ειπών ενεθηκε τοις χερσίν , ούτος σε (δεζατο

άγαλλόμένος. Ό υιός δε τοΰΥίκλέως δόρυ μακρόν κατ-

εθηκεν εις τον άγωνα ενεγκας. κατίθηκε δε και α

σπίδα και κράνοζ, Οπλα τοΰ Σαρπνδονος, άπερ
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Θ»κ' ες άγων» φέρων , κατά $'άο•πισα , και τρυφαλ «α*,

8οο Τευ'χεα Σαρπηδόντος, ά μίν Πάτροκλος άπιιυρΆ'

Στμ <Γ ορθός, και μΟδον ίν Άργείοσ-ιν ε'ειπεν'

"Αιδρε δΰω ττερ) τωνδε κελευομεν , ωπερ άρίατω ,

Τευ'χία έα- (Γαμάνω , ταμεσίχροα χαλκόν ελόντε^

Αλλήλων προττάροιθεν ομίλου πειρηθηναΐ'

8θ5 Όππότερός κίν φθγα~ιν όρεζάμενος χροα καλόν,

Φαυ'ο-Υΐ δ' ενδι'νων , διά τ ϊ'ντεα , και μέλαν αίμα•,

Τω μεν εγω δώσω τάδε φάσγανον άργυρόηλον ,

Κάλοι• , Θρηίζιον, το μεν, Άστεροπαϊον άπηΰρων

Ύεύχεα δ' αμφότεροι ζυνη'ία ταύτα φερεσ&ων

8ΐΟ Καί σφιν δαιτ' άγαθην παραθησομαι εν κλισίγοτιν.

'\Ως ΐφατ' ωρτο δ' 'ίπειτα μέγας Ύελαμωνιος Αίας

Άν' <5"' άρα Ύνδείδης ωρτο κρατερός Διομήδης"

Οίδ ίπ(ί ου ν έκάτερθεν ομίλου 5ωρήχ5η<ταν ,

Ές μέσον αμφοτέρων συν/την μεμαωτε μαχεσ&αι ,

8ΐ5 Δανόν δερκόμενοι , θάμβος <Γ ε χε πάντας 'Αχαιού ς'

Άλλ' οτε δη σχεδόν ήσαν επ άλλήλοισιν ίόντες ,

Τρ<; μεν ε'ττήϊζαν, τρ;ς δε σχεδόν ωρμήθησαν

'Ένθ' Αίας μεν έπειτα κατ ασπίδα πάντοσε 'ίσην

Νυ'ζ', ουδέ χρό'" 'ίκανεν ερυτο γαρ ενδοΒι θωρηζ.

820 Τυδείδης δ' άρ' έπειτα υπέρ α~άκεος μεγάλοιο ,

Αι εν εττ' αυχίνι κΰρε φαεινού δουρός άκωκνι .

Και τότε δή ρ' ' Αίαντι περιδδείσαντες Άχαιόι ,

ΤΙαυσαμένους ΐκέλευσαν άεθλια ισ' άνελεσθαι•

Αότάρ Τνδείδγ δωκεν μέγα φασγαιον ήρως,

8^5 Συν κολεφ τε φέρων , και εϋτμήτφ τελαμωνι-

Ανι-άρ Πηλείδης δηκεν σόλον αϋτοχρανον χ
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ίφείλετο αυτόν ό Πάτροκλος ' ί'στη δε ορθός κάι λό-

γον εν το/ς ' Ελλησιν ειπεν. 'Άνδρας δυο περί τού

τω» προτρε-\,ωμεν , ο'ίτινες είσιν άριστοι , πζ όπλα.

ενδνσάμενοι , σωματοτόμον σίδηρον λαβόντες, άλλη

λα» πειραθηναι ΐμπροσθίν τον πλήθους" ος δ άν

ψθαίαηβ πατάζας το καλόν σώμα. , ά\ηται δέ των

μελών διά των οπλών κα\ τοΰ μέλανος θάματος τού

τω μεν εγω δώσω τοΰτο το αργυρούς ήλους έχον

ζι'φος περικαλλές Θρακικόν , τουτο(ό) δη άφειλόμην

τον Άστεροπαχον , τα όπλα $» ταύτα κοινά λαβε-

τωσαχ> αμφότεροι" κα) ευωχία» χρηστήν παραθήσο-

μαι αυτοίς εν τα!ς σκηναΐς • Ούτως εϊπεν ■ ανέστη

δε μετά ταΰτα 6 μέγας υιός τον Τελαμωνος'Ά/ας'

άνίαττη δέ και ό του Ύυοεως υιός ό ισχυρός Διομή

δης . Ούτοι δέ επειδή εκατέρωθεν τον πλήθους ά-

πλίσθησα» εις το μέσον άμφοτίρων συνήρχοντο προ

θύμου μενοι πολεμεϊν , φοβερως άντιβλίποντες , ϊκ-

ττληζις δί κατείχε πάντας τους "Ελληνας • άλλ' όπ-

ηνίκα δη πλησίον ήσαν ε π αλλήλους πορευόμενοι ,

τρις μεν ΐφω'ρμησαν , τρίς δε πλησίον εγένοντο • τότ*

Αίας μεν ουν κατά την ασπίδα την κυκλοτερη ε-

πληζεν , ουδέ το σώμα κατέλαβεν έπείχε γάρ ε'νδο-

θεν ό θωραζ ' ο τον Τυδεως δε μετά ταΰτα υπεράνω

της μεγάλης άσπίδος χει επί τω αυ'χε'νι ΐστοχά-

ζετο τη οάχμΐ\ τοΰ λαμπρού δόρατος ■ και τότε δη

φοβηθεντες περί τοΰ Α-ϊαντος οι "Ελληνες λήζαντας

της μάχης ίκελευσαν άναλαβείν έπαθλα Ισα . τω

ΰιω δε τοΰ Ύυδεως ϊδωκε το μέγα ζίφος ό ηρως

συν τυι ζιφοθηκνι φέρων και τω καλώς τετμημενφ

άναφορεί ■ Ότου ΐΐηλίωςδε'ίθηκε δίσκον αΰτόχυτον-

Β» πρότερον μέ έρρίπτει η μεγάλη δυ'ναμις τοΰ Ήε-

τίωνος, αλλά τούτον μ%ν άπέκτίινεν ό ταχυ'πους εν*
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*0 πριν μεν ίρίπτασχε μέγα σ&ενος Ήετίωνος•

'ΑΛλ' ντο/ τον επεφνε ποδάρχνς δϊος Άχ/λλευς,

Τον δ' άγ εν νήεσσι συν άλλοισι χτεατεσσι •

83θ Στ» <Γ ορθός . χαι μΰθον εν Άργείοισιν εειπεν •

'Όρνυσ& , οι χαι τοΰτου άίθλου παρήαεσθβ•

Ε/ οι χαί μάλα πολλόν άποτροθι πίονες αγροί τ

"Έζει μιν και πέντε περιπλομενους ίνιαυτους

Χρεωμένος ' ου μεν γαρ οι\ άτεμβόμενός γε σίδηρου ,

835 Τίοιμύν, ούδ} άροτίήρ, εϊσ' ες πάλιν, αλλά παρε'ζει.

η£1ς ε'φατ' ώρτο δ' ε πάτα μενεπτόλεμος ΤΙολυποιτας^

Άν δ' Α'/ας Τελαμωνιάδης, και δϊος Έπειός•

'Αν δε Αεοντϋος κρατερόν μένος άντιθέοιο'

Έζθίης δ' ΐσταντο ■ σόλον δ ελε δ7ος Έπειός,

84ο *Ήχε δε δινιίσας• γίλασαν δ' ε'πι πάντες Αχαιοί .

Αεΰτερος αύτ' άφεαχε Αεοντευς , όζος 'Άρηος'

Τό τρίτον αϋτ' £ρρ/-ψε με'γας Ύελαμωνιος Αίας

Χείρας από στιβαρής, και υπέρβαλε σήματα πάντων-

Άλλ' οτε δη σο'λον ε%λε μενεπτόλεμος Πολι/ττο/το^,

845 ι'θσσον τ/ς τ ερρι-Ι,ε χαλαυ'ροπα βουχόλος άννίρ^

"Ηδε θ' ελισσομενη πετεται δια βοΰς άγελαίας'

Ύόσσον παντός αγώνος υπέρβαλε• τοι δ' εβόησαν .

Άνστάντες δ' εταροι ΤΙολυποίταο χρατεροϊο,

Νϋας επί γλαφυράς εφίρον βασιλϋος άεθλον •

85ο Α^'ταρ ο τοζευτΐσι τί&ει ιόεντα σ/δαρον ,

Κάδδ' ετίθει δε χα μί ν πελίχεας , δε χα δ' ήμιπε'λεχχα'

Ιστό ν δ' εστασεν ννιός χυανοπρωροιο

Ύιηλού επί -^.αμάθοιο' ε χ δε τρα'ρωνα πελ&αν

Αεπτίί μαρ/νθω δϋσεν ποδός , «V αρ ανάγει
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οοζοτατος Άχιλλευς, αυτόν $έ ήγίν εν τοίς ναυσ),

μετά των άλλων κτημάτων , ε'στη δί όρθος και λό- -

γον εν) τοις "Ελλησιν είπεν Αναστητε ο'ί κοά τού

του του άθλου πειραν λή•\,εσθε~ εί γ αύτω χα) πά

νυ πολλω πόρρω&ι ευγειοι αγροί , ι|*ί/ αυτόν χαί

πέντε κυκλοφορούμε νους ινιαυτούς χρωμενος ■ ου

γάρ στερισκόμειος σιδήρου 6 ποιμην αυ'τοΰ , ουδέ 6

γεωργός πορεϋσεται εις την πάλιν, άλλα παρέσται

δούναι. Ούτως ε'ιπεν: ανίατη δε μετά ταϋτα 6 πο

λεμικός χα) ανδρείος Υίολυποίτης ' ανέστη δε ο του

Ύελαμωνος Αίας καά ό ίνδοζος Έπειός ' ανέστη δε

ή ισχυρά δΰναμις τοΰ ϊσοθε'ου Αεοντίως' έστησαν δε

ε'φεζης , έλαβε δε τον δίσκον ό ίνδοζος Έπειός, άφ-

ηκε δε συστρε-\,ας , επεγίλασαν δε πάντες οι "Ελ

ληνες • δεύτερος δε άφϊίκε Αεοντεύς ο κλάδος του νΑ-

ρεος ■ τό τρίτον δε ερ'ρι~\,εν ό μέγας υιός τοΰ Τελα-

μωνος Αϊας άπό της στερεάς καί ίσχυρας χειρός,

χα) ύπερεβαλε τα σημεία πάντων • άλλ' όπηνίκα διί

τον δίσκον ελαβίν ό πολειχικός καά ανδρείος ΤΙολυ-

ποίτης , όποσον τις άνηρ βουχόλος ερρι•\.ε την κα-

λην ροπην εχονσαν, ράβδον αυτή δ£ συστρί<ρομε>>η

φίρεται διά της άγε'λης των βοών, τόσον επέκεινα τοΰ

όλου άγωνος εβαλεν ούτοι Όι ανεβόησαν, άνασταν-

τες δ£ οί φίλοι τοΰ ίσχυροΰ ΐίολυποίτου εφερον επ)

της χοί?\ας ναΰς τό ά5λον τοΰ βασιλέως ' Ούτος σ£

τοζότχις ετίθει σιδηρον προς ίων κατασκευήν επιτή-

δειον ( τον ίόν γεννώ ντα ) , χατίτίθει δε δέκα μεν

πελε'κεις,δεκα δέ ήμιπί'λεκα, έστησε δε ίστόν νεως

μελανοπρωρου πόρρωθι ίπί της άμμου ■ περιστερά^

δε τρήρωνα εζη\εν άπό τοΰ ποδός σχοινίω λεπτω ,

«V δη εκελευσε τοζεΰσαι λίγων *Ος μεν αν τρώση την

τρηρωνα περιστεράν , πάντας άναλαβων τους πελί~
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855 Τοζευ'&ν' ος μεν χε βάλγ τρκ'ρωνα πελειαν ,

ΙΙάντας άειράμενος πελεχεας, χλιτίηνίε φερεσθω'

"Ος $ί κε μγρίνθοιο τυ'χνι, όρνιθος άμαρτων ,

"Άστων γαρ ίν κείνος , οι'τεται ήμιπίλεχχα .

*Ωςεφατ' άρτο $ έπειτα βίγι Τεΰκροιο άναχτος,

86ο Άν $' άρα Μηριόνης, θεράπων εύ'ς Ίδομενϋος-

Κλήρους §' εν χυνένι χαλκϊίρεϊ πάλλον ελόντες .

Τεΰχρος δε πρώτος κλα'ρω λάγεν • αντίχα δ' ιόν

νΗκεν έπικρατε'ως , ονδ' νίπείλαα-εν άνακτι

Άρνων πρωτογόνων ρε'ζειν χλειττίν εκατόμβνιν.

865 "Ορνιθος μίν αμαρτε , μεγγρε γαρ οι τόγ Απόλλων •

Αυτάρ 6 μύριν^ον τάμε τ/κρός ο'κττός•

Η μεν επειτ α/ξε προς ονρανον, « όε παρεισα

Μνρινθος ποτ/ γαιαν άτάρ χελάδη<ταν Αχαιοί •

870 απερχόμενος δ' άρα Μϊΐριόν*ις ε'ζείρυσε χειρός

Τόζον άτάρ ί» όίσ-τόν ϊ'χεν πάλαι, ως Ίθυνεν.

Αυτ/χ,α δ' α'πει'λίκτεν εχνβόλω Απόλλωνι

Άρνων προτογόνων ρε'ζε/ν κλειτήν εχατομβαν

"Τ-φ/ δ ύπαι νεφε'ων είδε τρα'ρωνα πελειαν ,

8 τ,5 Ύγ ρ" ογε δ/νευουα-αν πτε'ρυγος υποβάλε μεΊταΊ/ιν

Άντικρο δε διήλθε βέλος• το μεν αφ επ) γαίρ

ΤΙρόο-θεν Μαριόναο πάγνι χοδός' αΰτάρ όρνις

Ίστω ίφε'ζομίνη νηός χυανοπρωροιο ,

Κύγεν άπεχρεμαο-εν , συν δε πτερά πυκνά λία(τθεν>

88ο Ώχύς δ' εκ μελίων θυμός ττάτο, τύλε δ' άπ' αϋτοΰ

Κάππεσε • λαοί δ' αυ θν\$ύντό τε, θάμβητάν τε •

Άν δ' άρα Μϊίριόνης πελεκεας δέκα πάντας άειρε,

Τεϋχρος δ' ήμιπάλεκκα φίρεν χοίλας επί ν» ας •



ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ. ιδ?

χ,εις επί την σκηνην κομισάτω• 'ός δ' αν αποτυχών

τϋς όρνιθος τό σχοινίον βάλγι, ήττων γαρ δηχ ϊκθίνος ,

κομ/σεται τα ημιπελεκα • Ούτως είπε» , ανέστη δε

μετά ταΰτα ή ισχύς Τεύκρου τοΰ βασιλέως ' ανέστη

δ& και Μηριόνης ό γενναίος θεράπων τοΰ Ιδομενέως ,

κλήρους δε λαβόντες εκ/νουν εν περικεφαλαία χαλ-

κω ύρμοσμενγ } Τεΰκρος δε πρώτος έτυχε κλη'ρω .

παραχρήμα δε ό'ίστόν άφηκεν ισχυρώς , ουδέ ηυ'ξα-

το τω βασιλέα Άπόλλωνι άρνών πρωτοτόκων ποιη-

σειν θυσίαν ενδοζον • της όρνιθος μεν ου ν άπέτυχεν ,

ε φθόνησε γάρ αυτω τούτου γε 6 Απόλλων > το σχοι-

νίον δέ απΐκο\εν ό πικρός ιός • αυτή μίντοι μετά

ταΰτα ώρμησε προς τον ουρανον, τό σχοινιον δε πα-

ραλυθέν κατίπεσεν επί την γην • οι "Ελληνες δε άνε-

βοήσουν , σπεν'δων δε ό Μηριόνης ίζείλετο της χειρός

τοΰ Τευ'κρου τό τόζον • τό βέλος δε πάλαι κατει-

χεν , εως ίθυνε και έτόζευεν ό Τεύκρος • παραχρή

μα δε ηυζατο τω ζτορ'ρ&^ί!/ βάλλοντι Άπόλλανι

αρνων πρωτοτόκων ποιη'σειν θυσίαυν ενδοζον , εν ΰ-

\ει δε από τα νε'ρη εθεάσατο την τρη'ρωνα περιστε-

ράν , ίί δη ούτος περιστρεφόμενων 'έπληζεν υπό τό

μέσον της πτε'ρυγος , εις τό άπαντικρύ δε διεπίρα-

σε τό βέλος, τοΰτο μεν ου ν οπίσω {πάλιν) επί γης

έμπροσθεν τοΰ ποδός τοΰ Μηριόνου επάγη , ή ΰρνις.

δε επί τω ίστω καθίσασα της μελανοπρώρου νεώς

ΰπεχάλασε 70^ τράχηλον • τα πυκνά δε και συνεχή

τττερά απεκλίθησαυν Ην ιδίαν άρμονίαν άφέντα , τα

χέως δε εκ των μελών ή \υχη άπεπτη κολχ η'φα-

νίσθη , μακράν δε απ αντοΰ κατίπεσε , τό πλήθος

δε ΐθαυ'μαζον τε κάι ίζεπληττοντο , Μηριόνης δ' άρα

•πάντας τους δέκα πίλε'κεις ανελαβεν , ό Τευ'κρος δε

*ά ήμιπί?\εκα ΐ'φερεν επί τάς βαθείας ναΰς- Ό υιός
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Αυτάρ Τίηλείδνις κατά μεν δολιχό&κίον εγχος^

885 Καδδε λέβνιτ άττυρον βοός αζίον άνθίμόεντα

Θ«κ' ίς άγωνα φέρων και ρ" «μονές άνδρες άνίσταυν;

Άι> μεν α ρ Άτρβ'ίκ^ εύρυκρείων Αγαμέμνων .

Ά» ί' άρα Μαρ/όννίζ, θεράπων ίάς Ίδομενϋος-

Το/Ό-/ δ£ και μετίειπε τοδάρκης δΊος 'Αχιλλευς'

890 Ατρείδη > "ιδμεν γαρ , όσον προβεβηκας απάντων ,

Ήί οσσον δυνάμει τε και ειμασιν εττλευ άριστος'

Άλλα συ μεν το'<Γ άεθλον έχων κοίλας επί νϋας

Έρχευ -, άτάρ δόρυ Μαριόνρ , %ρωϊ πόρωμεν ,

Ε/' συ γε σω θυμω εθέ'λο/ς' κίλομαι γαρ 'εγωγε ■

δρδ ι,ίΪ5 ί'φατ'- οϋδ' άπίθνισεν άναζ ανδρών Αγαμέμνων

Δωκε δε Μηριόνγ δόρυ χάλκεον αυ'τάρ ογ' ίιρως'

Ταλθυβ/ω κ^ρυκι δίδου περικαλλες άε&λον.

/
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ίί τοΰ Πχλέως 3όρυ μαχρόν χατέθηκε , χατέθακε 3ε

χα) λέβητα , μίπω εις πνρ έμβλαθέντα , αςιον

βαος , ανθηρό ν χα) ποιχίλον, εις τον αγώνα, ενεγχ,ας•

Και 3η άι3ρες άχοντισται άνέστιισαν • Άνίστ*. μεν

ου ν 6 νιος τοΰ Ατρέως,ό μέγας βασιλεύς Αγαμε-

μναν ανέστη 3ε Μάριους 6 γενναίος θεράπων τού

Ιδομενέως- εν τούτοις 3ε χαι ε)πεν ο ταχυπονς εν

δοξότατος Άχιϊλεν'ς- *£1 νιε τοΰ Ατρέας, ο'/3αμεν

>αρ (ττάντως) Όσον υπερέχεις, χα) όσον ι'σχν'ι τε

χαι ϊματ'ιοις υπάρχεις χράτιστος' άλλα συ μεν το

επαθλον τοΰτο έχων %πϊ τάς βαθε/ας ναϋς πορένον

ταΓ ήρωι 3έ Μηριόνρ το 3όρν παράσχωμεν ■ ε'ιγε

χαι συ έν τη σαυτού •\ι>χη βούλη • φημι γαρ εγω-

γε Οντως ειπεν ΰπη'χονσε 3$ 6 βασιλεύς των

άνίρων Αγαμέμνων, ϊίδωχε 3ε τω Μηριωνγ το χσ.λ-

χουν 3όρυ , αυτός 3ε ό Χρως Ταλθυβίω τω χη'ρνκι

'4$αχε το ωραϊον ίπαθλον.
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1\ΰτο <ί' άγαν, λαοί 5ε θοάς επί νϋας έκαστοι

'ΈχΓχίδνΑντ ίε'να/• τοί μεν $όρποιο με'δοντο

"Ύπνου τε γλυκερού ταρπύμεναι• αυ'τάρ Άχ/λλευς

Κλαίε , φίλου ετάρου μεμναμε'νος, ου'ίε μιν ύπνος

5 "Ηιρ« πανδαμάτωρ, άλλ' ϊο-τρε'φετ ένθα κοά ένθα

Πατρόκλου πόλεων άνδροτϊτα τε καϊ μένος χ'ίί'•

'Η^' όπότα τολϋπευσε <τυν αυ'τω , καί πάθεν αλγεα.

Άντρων τε πτολε'μους , άλεγεινα τε κύματα πείρων

Των μιμνησκόμένος, θαλερόν κατά δάκρυον ει/3εν,

ίο 'Άλλοτ επί πλευράς κατακείμένος , άλλοτε $' αύτε

"Ύπτιος, άλλοτε ί* πρανές• τότε <Γ ορθοί άναιττάς

Δινεύεσ-κ άλΰων, πάρα 57ν αλός• ού$ε' μιν *ως

Φα/νομενη λή^εσκεν ΰπείρ άλα τ νϊόνας τε '

Άλλ' ογ' , ιτπί ζευξεκν ύρ' άρματιν ω κέας Ίππους.
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ΡΑ*Ω,ΔΙΑΣ Ω

ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ.

Δ,ίιελυ'θη $έ το άθροισμα των θεατών, τό πλήθος

ϋ άπαν επί τάς ναυς $ιεμερίσθηκαν πορευ'εα-$αι ■

ούτοι μεν ου ν δείπνου εβοΰλοντο άπολαύσαι , καΙ

ύπνου Μίας, ό Άχιλλεύς σ*ε έκλαιε του αγαπητού

φίλου μεμνημε νος , ου$ε ύπνος αυτόν κατελάμβανα

6 πάντα £αμα!ζων > άλλα περιεστρε'φετο τνιδε κακόϊ-

σε , την του Τίατρόκλου πόθων ανθρωπότητα και ην

γενναία* ίσχύν , και ο σα απετέλεσε και κατωρθω-

σε μετ αυτού, και όσα έπαθε κακά) πολίμους τε

άντρων καί αλγεινά κύματα περων . Τούτων άνα-

μιμνησκόμένος άκμαϊον κατέχεε δάκρυον , άλλοτε μεν

χαταχείμένος επί τάς πλευράς , άλλοτε $ε επί τά

μεταφρενα, άλλοτε $ε ε πι το πρόσωπον ποτέ $8 ά-

ναστάς ορθός περιήρχετο αοημονων παρά τον αίγια•

λον της θαλάσσης• οΰίε η ημίρα αυτόν παραγενο-

με'νη υπέρ της θαλάσσης και του αιγιαλού ΐκλαθε-

σΰαι εποιει , αλλ ούτος επει εζευξί υπο τοις αρ-

μασί τους ταχείς ίππους , τον "Εκτορα κατεδησεν ελ•
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ΐ5 "Έ,κτορα <Γ ελκεσ-θαι δησάο-χετο δίφρου Οπισθεν

Τρ/ς δ' ερυ'ιτας περί σήμα Μενοιτιάδαο ^ανόντος^

Αυτις ϊνι κλισίγ παυέ<τκετο ' τόνδε δ' εασκεν

' Έ» κόνι , ε'κτανυ'<τας προπρνινία , το7ο δ' Άτοκων

ΤΙα<Γα.ν ά&χείην άπεχε χρο'/' , φωτ ελεαίρων

20 Και τεθνηότα περ ' περί δ' Α/γίδι πάντα κάλυπτε

Χρυα-έίρ , ίνα μή μιν απόκρυφοι έλκυττάζων .

ι\Ώ.ς 6 μεν "Έκτορα δΊον άείκιζεν μενεαίνων

Τοι/ δ' ϊλεαίρεσ-κον μάκαρες 3"£ο/ εισοροωντεςΎ

Κλέ•\#ι δ' ωτρυ'νετκον εΰα-κοπον Άργαφόντην^.

25 'Ένθ' α7&ο/ς μιν πάσιν έήνδανεν, ουδέ ποθ"Ήρνι)

Όυδ£ ΤΙοσείδάωνί) οΰδί Γλαυχαίτησί κου'ρμ'

'Α^' έχον ■ ως σφιν πρώτον άπήχ^ετο "Ιλ/ος /ρ» .

Και Τίρίαμος Χ&ι λαός , Αλεξάνδρου εΐνεκ' άτν\ς '

°Ος νείκεο-ο-ε θεάςγ οτε οι μέσσαυλον ϊ'κοντό ,

3ο Την δ' γνατ, « οι πόρε μαχλοσυ'ννν άλεγ&νήν ..

Ά^ν' οτε,διί ρ' εκ τοι ο δυαδεκάτα γένετ νως-,

Και τότ αρ άθανάτοκτι μετηΰδα ΦοΐβοςΆπόΤλων

Έ-χετλιοι εστε , 3*0/% δήλη μονές- ου νΰ ποθ' υμίν

'Έκτωρ μνρϊ εκν,ε βοών αιγών τξ τελείων \

35 Τον νΰν ΐϋκ ίτλϊΐτί, νε'κυν περ (όντα, <ταωσ•α/ί

?Η; τ' άλόχω ϊδέ&ιν, και μτητερι•, και τίκώω•,

Και πατε'ρι ΤΙριάμω , λαοΊνί τε ' τοι κι μιν ωκα

'£? πυρι καίαιεν , και επι κτέρεα κτερίιταα» •

Άλλ' όλοω ΆχλΧϊ , 3"£0/ , βοΰλεσ& επαρήγειν ,

4ο ~Ω, ού'τ* αρ φρένες εϊοΊν εναίσιμοι, ούτε νόημα

Γναμπτόν ενι στήθεα-στ λέων <5" ως , όίγρια οι δεν ,

"0<ττ έπει αρ μεγάλρ τε βίγ και άγήνορι δυμαί
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χ,εσθχι όπισθεν του οχήματος ■ τρις δέ 'ε'λκΰσας αυ

τόν περ} τό μνήμα του τίθνεώτος ύιοΰ του Μενοι-

τιου, αύθις εν τγ σκηνή απεπαϋετο , αυτόν δε κατε-

λ/μπανίν ΐν τω χοΊ χπεκτεΐνας πρηνή κχϊ επί πρόσω

πον τχτχ δί Απόλλων εκ του σώματος πασαν υβριν

και άσχημοσυ'νην άρρρείτο, ε λέων τον άνδρα και νεκρόν

οντά- πάντα δε περιεκάλυπτε τη Α,'ιγιδι τη χρυσή,

όπως μή άποζίοι αυτόν επισύρων ■ Ούτως ούτος μεν

τον εΊ'δοζότατον'Έκτορα ύβριζε παροζννόμενος- τούτον

3ε ήλε'ουν οι μακάριοι θεοί καθορώντες, κλε^,χι ^

προετρεπον 'Έ,ρμήν τον καλόν κατάσκοποι• • τότε δη

τοις άλλοις μεν πάσιν ήρεσκεν , τνί "Ηρα <Ϊ£ ουδα

μώς , ουδέ τω ΤΙοσειδώνι , ούδε τυι έυοφθάλμω κόρνι

τή Άθηνα ' άλλα δάκειντο ώσπερ αύτοις ε'ζ αρχής

ε μισείτο ή ιερά Ίλιος , και ό Πρίαμος, και ό δήμος

ένεκα τής βλάβης του Αλέξανδρου , 'ός έκρινε τάς

θεάς, ήν'ικα αυτώ παρεγενοντο εις την όρεινήν ο'ίκη-

σιν ) ταΰτϊΐν δε ίπγνησεν , ήτις αυτφ ιταρεσχεν τήν

οδυνηρά ν πορνεία». Άλλ' όπην'ικα δή εκ τούτου δω

δέκατη εγενετο ήμερα , τότε δή £ν τοίς αθανάτοις θε

οίς ε'λεγεν Απόλλων ό καθαρός• "Αδικοι ες-ε, ω θίόι,

καϊ φθαρτικοί ' ου'δήποτε νμίν ό "Εκτωρ ε καύσε μη

ρούς βοών και αιγών τελεων ; τοΰτον νυνί ουκ αξιώ

σατε ( ύπεμάνατε ) νεκρόν γε δντα σώσαχ ελενθερώ-

<τχι τή εαυτού γαμέτη ώστ' ιδείν , καΊ τή μητρί , και

τω ίδι'ω τεκνω, και τω πατρί Πριαμω, και τοίς λα

οί ς, ο'ί άν αυτόν ταχέως εν πυρί καυ'σειαν και τα.

εντάφια ένταφιάσααν , άλλα τφ όλεθριω Άχιλλεί

βοηθείν βου'λεσθε , ώ θεοί , ωτινι, ούτε διάνοια εστί

πρέπουσα , οΰτί λογισμός μεταβλητός εν τω τήθ(Η'

ώσπερ δί λέων άγρια και απηνή επισταταχ, Οστις

επειδή τγ μεγάλη ίσχυ'Ί' και υπερηφάνω •\>υχή ύπ^ί-

νοί. ιν. 13
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ΈΪζας, ιΊσ-' επί μήλα βροτων , "να δαύτα λάβγιτιν

αΠς Άχιλενς ελεον μεν άπωλετεν , ουδέ οι αϊδως

45 Τίγιεται, ή τ άνδρας μέγα σίνεται, ήδ' όνίνηνι ■

Μέλλει μεν πού τις και φιλτερον άλλον όλίτται^

Ήε κασίγνητον όμογάττριον , ήε και υ'ιόν

Άλλ' ήτοι κλαύτας και όδυρόμένος μεθεηκε'

Τλητόν γαρ μοιραι θυμόν $£<ταν ανθρωποιϊιν.

5ο Αι/τα ρ ογ"Έκτορα δίον, ε'πεί φ/λον ήτορ άπηύρα9

"ίππων εξάντων , περ\ <τήμ έταροιο φιλοιο

"Ελκει• ου μην οϊ το γε καλλιον , ούδί τ αμθΐνον}

Μ >ί , άγα§γ περ ε'ό'τι, νεμετσηθωμίν οι ημείς•

Κωφήν γαρ δή γαιαν άοικιζει μενεαίνων .

55 Τον δε χο7 ωταμίνη πρότερη λευκωλενος "Ηρη'

Ε/Ή κεν και τοΰτο τεον έπος , Άργνροτοζε ,

Ε/' $η όμήν Άχιλήί και "Εκτορι θήτετε τιμήν.

"Εκτωρ μεν θνητός τε , γυναίκα1 τε θήτατο μαζόν

Αυτάρ Άχιλλεύς εττι θέας γόνος, §» έγίο αύτη

6θ Θρέ-φα τε, και άτι'ταλα , και άνδρ) πόρον παράκοιτιν

ΤΙηλεί , ος περί κήρι φίλος γίνετ άθανάτοιτι '

"Πάντες δ άντιάατθε θεο) γάμου ' εν δ' αύτοΊτι

Δαήυ , έχων φόρμιγγα, κακών \ταρ\ οίε ν άπιττε ,

Την δ' άπαμειβόμενος προτεψη νεφεληγερετα Ζευ'ς•

65 Ήρ», μη δή πάμπαν άποτκύδααινε θεοΊτιν .

Ου μεν γαρ τιμή γε μί' εστεταχ- άλλα κοά'Έκτωρ

Φιλτατος εσκε θεοίτι βροτων, ο'ι εν Ίλ/ω ειτίν

Ώς γαρ εμοιγ ' ε'πεί ούτι φίλων ήμάρτανε δώρων.

Ου γάρ μοι ποτέ βωμός εδεύετο δαιτος ε'ίσης,

ΊΟ Αοιβής τε , κνίττης τε'τό γαρ λάχομεν γίρας ημείς-
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ζειε ) πορεύεται επί τα θρέμματα, των ανθρώπων ,

όπως λάβη τροφών ■ Ούτως ο Αχιλλεύς οίκτον μίν-

τοι απέβαλεν , ουδέ τ/ς αύτω αισχύνη γίνεται , ήτις

μεγάλως βλάπτει και οφελεί τους άνδρας• 'έοικε μίν

τις που και άλλον προσφιλέστερον άπολίσαι , η α-

δελφον όμομήτριον , ιΐ και ύιόν . χλλ' ούτος μεν κλαυ'-

σας και θρηνήσας επαύσατο • αϊ >αρ μοϊραι ψυχην

ενεθηκαν τοΊς άνθρωποι; δυναμίνην άπαντα φέρειν .

ούτος δε επειδή άφείλετο τον ε'νδοζότατον'Έκτορα τ» ν

προσφιλεστάτην ψυχή ν ίζοπισθεν των ίππων κατα-

δήσας, περ\ ίό μνϊίμα τοΰ αγαπητού φίλου επισύρει"

ου μην αύτω τοΰτο γε καλόν , ούδ ωφελιμον, μή τι ,

άγαθω όντι,άναζιοπαθήσαντες όργισθώμεν αύτω η

μείς, άναίσθητον γαρ γη ν υβρίζει και καταισχύνει

τταροζννόμενος ■ Προς τούτον δε οργισθώσα εϊπεν ή

λευχοβραχίων "Ηρα' Ει η αν και τοΰτο λόγος ατός,

Λ) "Απολλον λαμπροτοζε , εί δη ομοία» τιμήν θήσετξ

τω Άχιλλεϊ και τφ Έκτορι , ο μίντοι "Εκτωρ φθαρ

τός τε εστί και γυναικείον μαστόν εθη'λασεν , ο Ά-

χιλλεύ'ς δε ΐστίν θεάς γέννημα , ην εγώ αυτή ανέ

θρεψα και ίπαιδοτρόφησα, κα\ ανδρί ε σωχχ γαμετών

τω Π«Λ« > ος τα μάλιστα εκ ψυχής φίλος εγενετο

το"ίς αθάνατοι ς θεοίς , πάντες δε οί' θεοί μετείχετε

τοΰ γάμου , εν αυτοί ς σε ευωχοΰ κρατών την κιθά-

ραν | ω φίλε κακών, αει άπιστε• Προς ταύτην δε

αποχρινόμένος εϊπεν 6 τάς νεφέλας άθροίζων Ζευς '

Ώ "Ηρα, μη πάνυ γε όργιΤου τοις θεοίς, ούδα-

μως γαρ μια τιμή εσται , άλλα και ο Εκτωρ

προσφιλέστατος νίντοίς θεοίς των ανθρώπων απάντων

ο'ί εν τω Ίλίω είσιν , οΰτω γαρ 'ε'μοι γε φίλος ην

επειδή των ι περαστών δώρων ουδαμώς ύπερώρα ,

ουδέποτε γάρ μοι ό ναός ην ε'νδεης ευωχίας κοινής

*«/' θυσίας κχ\ χοης' τοΰτο γάρ εσχομεν εις τιμήν ή-
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Άλλ' %τοι κλ!4°" (*£ν έάσομεν, ου'δί π* εστί

Λάθρα Άχιλληοζ, θρα<τυ ν "Εκτορα ■ » γάρ οι άιά

Μκ'τΜρ παρμέμβλωκεν όμφς νΰκτας τε και νμαρ ■

Άλλ' «τ/ς καλέσειΐ 5εων Θίτ/ν α<τ<τον έμβιο ,

2 5 'ΌρρΛ τί οι έϊπω πυκινόν 'ίπος, ως κεν Άχιλλενς

Δώρων εκ ΐΐρ/άμοιο λάχνι, από θ' "Εκτορα λυο-γ.

*ίΙς εφατ' ' ωρτο δε *Ιρ/ς άελλόττος άγγελέουο-α .

Μεσ-ο-αγΟς δε Σάμου τε, και "ΐμβρου χαιταλοίβ•ο•ΐΛς>

νΕνθορε με'ιλανι ττόντω , ίττεο-τονάχησ-ε δε λίμνη .

8ο Ή δε, μολυβδαίνγ ι κιλά], ες βυταόν ορουνεν ,

'Ήτε κατ άγραυ'λοιο βοός κέρας έμβεβαυια,

^Ερχεται ωμησ-τγα-ιν έπ ι'χθΰο-ι κυρα φίρου<τα•

Ευρ£ ί' έν) <γτγ»/' γλαφυρωΘίτίΡ, άμφι δί τ άλλαι

Εια&' όμαγερίες αλιαι &εαί• ήδ' «V* μεΊτσγς

85 Κλα/£ μόρον ου παιδός άμΰμονός, ο ς οι έμελλε

Φθ,ία-εα-θ' %» Ύρο'ιγ έριβωλακι , τηλόδι πατρίς .

Άγχοΰ $' ίατταμίννι προΐέφΐ! πόδας ακέα Ιρ/ς*

"ΟρβΌ, Θβ'τ/ , καλεει Ζευς άφθιτα μνδεα ειδως-

Την <Γ νμείβετ' έπειτα θεα Θέτις αρ^υροττίζα ■

90 Ύ/πτε με κείνος άνωγε μέγας θεός ; αίδεομαι δε

Μίσ-γεο-θ' άθανάτοκτιν,εχίΰ δ' αχέ άκριτα θυμω-

Ειμί μίν ' οΰδ' άλιον έπος έα-α-εται , ό ττι κεν θΐπρ ■

αΩ.ς άρα φωνησ-ατα » κάλυμμ 'ΐλί δ7α θεάων

Κυάνεον , του δ' οΰτι μελάντερον επλετο εο-&ος •

Φ Βϋ δ' ϋναι, πρόσθεν δε ποδήνεμος «βχία*1ρις.

Ήγέϊτ' • άμρ) δ' άρα <τφι λ/άζετο χΰμα θαλάσσης"

Άχτη'ι/ ί' εΐσαναβάσαι , ΐς ούρανόν αϊχθήταν

Ευρον $' ευ'ρΰοπα Κρονίδν» , περί δ' άλλο/ ττάντ$ς
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μεΐς , αλλά την μεν περί τό κλί•\,αι βουλή ν έάσω-

μεν > ούδ' έστι δυνατόν κρύφα πΰ Ά,χιλλέως , τον

ατολμον "Εκτορα • όντως που γαρ αεί αύτω παρα-

χάθηται , ομοίως νύκτωρ και μεθημέραν , αλλ1 ε"ι τις

των θέων καλέσειε την Θε'τιν πλησίον, εμοΰ , Οπως

τι αύτη είπω λόγον συιετον • ως αν ο Άχιλλεύς δώ

ρα εκ του Πριάμου σχϊί , κα) απολύσγ τον "Εκτορα •

Ούτως είπεν * ανέστη δε ή ταχύπους Ίρις μηνύσου-

σα, μεταξύ δε της Σάμου και της'Ίμβρου της τρα

χείας κατεπήδησεν εις ην μέλανα πόντον , βπη'χησ»

δε ή θάλασσα" αύτη δε τω του αγκίστρου μόλυβδο*

όμο/α ωρμησεν εις πν βυθόν , Βς δη προσκείμενος

κατά τό κέρας τοϋ άγροδιαίτου βοος κατέρχεται, έπά

γων μοίρα» θανατηφόρον τοίς ωμοβόροις ίχθύσιν '

εύρε δε εν τω κοίλω σπηλαίω τύν βετιν, περί αυτήν

δε κα\ αϊ άλλαι καθηντο συναθροισμένοι αϊ θαλάσ

σιοι θεοί, αυτή δε εν τω μέσω έκλαιε τον θάνατον

του εαυτής αμεμπτου υιού, ός εμελλεν αύτη τεθνη'-

ζεσθοιι εν τη Τροία, τρ εύγείφ πόρρωθι της πατρίδος '

πλησίον δε στάσα είπε προς αύτη ν ή ταχύπους Ύ1•

ρις . Άνάστηθι , ω Θε'τ/, καλεί σε Ζευς ο τάς άφθαρ

τους ( αμετάβλητους) βούλας επισταμένος. Προς ταύ-

την δί άπεκρίνατο μετά ταύτα ή θεά η λευκόπους

Θε'τις ■ Τί δήποτέ" με εκείνος κελεύει 6 μίγας θεός[

αϊσχυ'νομαι δε συμμίσγεσθαι και παράβαλλαν τοίς

άθανάτοις θεοίς' ε χω δέ θλίβεις πλείστας εν τφ •\.υ•

χρ • πορεύομαι με ντοι , ουδέ μάταιος λόγος ε'σται, 'όν

αν εϊπνι ■ Ούτω δη είποΰσα έλαβε τόν καλυ'πτραν η

ϊνδοζοτάτη των θέων την κνικην ' ταύτης δέ ούοίν τι

μάλλον μέλ α» υπάρχει 'ίνδυμα ' ωρμησε δε πορεύ-

εσθαι} έμπροσθεν δε ή άνεμόπους ταχεία Ίρ/ζ προσ-

εχωρει > περί αύτάς δε το χϋμα της θαλάσσης ύπε-

χωρ/ζετΌ' άναβάσαι δέ εις την άκτην επί τον ούρουνόν

ωρμησαν, εΰρον δι τον μεγαλόφωνον ύιόν του Κρόνου,

περί αυτόν <ί» πάντες ο'ι άλλοι καθηντο συνηθροισμί
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Ε/αθ' όμηγερύες μάχαρες θίο< αιεν ε'όντες •

100 Ή Ρ άρα παρ Δ/5" πατρ) χαθέζετο, εϊξε ί"Α0>ί»Ή.

"Ηρ» <ί£ χρΰσεον καλόν Ηττας εν χερ) 3•«κε,

Και ρ" ευφρρν' επεεσσι' Θέτις <Γ ωρεξε π/οΰσα .

ΎοΊσι $ε μύθων νρχ* πατήρ ανδρών τε θέων τε'

"Ηλυθες Ουλυμπόνοε, θεά Θετι , χνδομένη περ,

ΐθ5 Τίίνθος άλαστον ί'χουσα μετά φρεσ/'ν οιοακα\ αυτός•

Άλλα χα< ως ερίω, του σ' ε'ίνεχα οεϋρο χάλεσσα'

Έννϊμαρ Η νεΊχος εν ά^χνάτοισιν ορωρεν

"Εκτορος άμρΐ νεχυ'ι , και Άχιλλνΐϊ πτολιπόρθω'

Κλ£•|«£ <Γ ωτρΰνεσχον νυσχοπον Άργαφόντνιν .

110 Αυ'τάρ ε'γω τάδε χΰδος ΆχιλλΫΙι προτιάπτω,

Αιοω χα\ ριλότητα τεην μετόπισδε φυλάσσων.

Α/^α μάλ' ες στρατό ν ίλθέ , χα) υιέι σω ε'πιτειλον

Ζχΰζεσθαι' οι είπε θεούς, εμε $' ί'ζοχα πάντων

Αθανάτων χεχολωσδαι, ο τι φρεσ) μαινόμενηιν

1ΐ5 "Εχτορ ε χει παρά ν*υσ\ χορωνίσιν, ου'ί' άπίλυσεν

Αϊχεν πως ε'μί τε $είσρ, άπό θ"Έχτορα λυσγ '

Αύτάρ ίγω ΤΙριάμω μεγαλήτορι Ίριν εφησω ,

Αυ'σασθαι φ/λον υ'ιον , /ορτ' ίπ) νϋας Αχαιών,

Δώρα $' Άχ/λλϋϊ φερεμεν, τά χε θυμόν ι$ν*ι .

120 ΛΩς εφατ'- οΰο' άπίθνσε θεά Θετις άργυροπεζα-

Βμ ίϊ χατ Ουλυ μποιο χαρίή'νων άιζασα •

ν\%εν ί' ίς χλισίην ου υϊέος > εν $' άρα τον γε

Ευ ρ α$ινά στενάχοντα- φίλοι ί' άμρ' αυτόν εταίροι

^Εσσυμίνως επενοντο , χα\ εντυνοντο άριστον

125 ΎοΊσι <Γ οι ς λάσιος μέγας εν χλισ'ιγ ιέρευτο-

Ή δε μάΧ άγχ' αυτοίο χαθίζετο ποτνια μήτϊΐρ ,
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νοι οι μακάριοι αιώνιοι θεοί • αΰτνι ίε α« παρά τω

Διι τω πατρί ε'κάθισίν, υπεχώρησε ίέ » Αθηνά ■ ή

"Ηρα $β χρυσ-οΰν περικαλλές ποτηριον εθηκεν εν τη

χειρι , και λόγοι; ετερπεν αυτήν κα\ παρεμυθείτο > »

Θίτ/ς ί*λ εκτιΑνασα επιεν • Εν τούτοις ίί λόγων ήρ-

ζατο ό πατήρ των άνδρων και των θέων • ΎΗλθες εις

τον 'Όλνμπο» > ω θεά Θέτ/, καίτοι λυπουμε'νη , πένθος

ίί/ίοΥ κα/ άνεπ'ιληστον έχουσα εν τρ διανοία ' ϊπί-

σταμαι και εγώ , άλλα και ούτως ε ρω , τ/')Ός Χ&Ρ"*

ενταΰθά σε μετεπεμ\αμην • Έ/τ/ ίΜ/εα ί» ημέρας φι-

λονεικία ήγε'ρθη εν τοϊς άθανάτοις θεοίς περί του νε

κρού του "Εκτορος και Άχιλλεως τοΰ της πόλεις πορ-
θούντος , ύφελε'σθαι ίεν προετρεπον Έρμήν τον καλό»

κατάσκοπον, εγώ $ε ταύτην την δόξαν τω Άχιλλεΐ

προσάπτω και παρέχομαι , την σήν φιλία» άχι το

αξίωμα το μετά ταύτα τυρών ' ταχέως πάνυ ελ&ϊ

ςϊς το ν στρατόν και τω <τω ύιω ίπιταζον • όργίζεσθαι

αύτω είπε τους θεούς, ε με $ε μάλιστα πάντων των

αθανάτων θεών όργισθήιαι , οιίτι παράφροσι λογισ

μούς κατέχει τον "Εκτορα παρά τοις καμπυλοπρυμ-

ναις ναυσίν , ού$ε ηλευθέρωσεν εάν πως (όπως) εμί τε

φοβηθνι, καΐ τόν'Έκτορα άπολύσγ• ζγώ ίε ΤΙριάματ

τω μεγαλο\ύχγ την Ίριν εντολάς ίούς επιπεμ\ω ,

λυτρώσασθαι ην άγαπητον άιόν , πορενθενθα ε'π) τας

ναϋς των Ελλήνων , χάριτας $"ε τω Άχιλλεί φέρειν ,

άπερ αν την «\.υχήν αυτοϋ ευφράναι- Ούτως είπεν .

ΰπήκουσε $ε ή θεά ή λευκοπους Θέτις • εττορεύθη ί*

όρμήσασα εκ τών ένοχων του όλύπου, άφίκετο $ε

εις την σκηνήν τοΰ εαυτής ύιοϋ , εύρε αε αυτόν ΐ»

αύτη αδιαλείπτως στενάζοι-τα , περ) αυτόν $ε οι αγα

πητοί φίλοι σπουΰχίως ε'νήργουν και παρεσκέυαζον ά

ριστον , τούτοις $"ί κριός μέγας δασόθριζ εν τη σκηνή

ί'σρακτο, αύτη ίί πάνυ πλησίον αύτοΰ εκάθισεν ή

σεβαστή μήτηρ , χί'Ρ' τε αυτόν κατί\ησεν και λόγο*
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Χαρί τε' μιν χατί'ρεζεν, έπος τ εφατ' ε χ τ ονόμαζε"

Τε'χιον ϊμόν, τε'ο μέχρις ό$υρόμένος χαί άχευ'ων,

Σ»ν εδεαι χραδίνν , μεμνημενος ουδί τι σίτου

ΐ3θ Ουτ' ευ'νΐς; αγαθόν $ε γυναιχί περ εν (ριλότνιτι

Μίσγεσθ '• ου' γάρ μοι διηρόν βεγ, αλλά το/ η^ι»

ΎΑγχι παρεστνιχεν θάνατος χαί μοίρα χραταια'.

Άλλ' εμεθεν ζυ'νες ω χα, Διός $ε τοι άγγελος ειμΐ'

Έκυ'ζεσθαί σοι φασί θεούς , ε'ε ί' εζοχα πάντων

ΐ35 Αθανάτων χεχολωσθαι , Ότι φρεσί μαινομένγσιν

"Βχτορ' έχεις παρά νηυσί χορωνίσιν , οι/'<Γ άπΐλυσας.

Άλλ' άγε ί» λϋσον , νεχροίο $ί ίε'ζαι άποινα ■

Τύν $' άπαμειβόμένος προσε'φν πόδας ωχυς'ΑχιΑευ'ς•

Τίίί' «χ ος αποινα φε'ροι, χαί νεχρόν άγοιτο ,

Ί^Ο Ε/ί» πρόφρονι θυμω Ολύμπιος αυτός άνω'γει ■

ΛΩ.ς ο'ίγ' εν νν\ων άγυ'ρθΐ μν'τϊΐρ τε χοά υιός

Πολλά προς αλλήλους ΐ'πεα πτερόεντ' άγόρευον.

*Ιριν £' ωτρνι•ε Κρονίδης εις 'Ίλιον ΐρήν

Βάσκ ι&ι, Ιρ/, ταχεία λιτού σ ε $ος Ουλΰμποιο ,

ΐ45 "Αγγειλον ΪΙριάμω μβγαλνι'τορι , "ίλιον είσω >

Αυσασ&αι φιλον υ'ιόν , ϊόντ έτι ννίας Άχαιων

Δώρα <Γ 'Αχιλλϋι φερίμεν, τά χεν θυμόν ίήνη,

Ο/ον, μηίε' τις άλλος άμα Τριβών "τω άνη'ρ'

Κ»'ρί;£ τις οι ε ποιτο γεραι'τερος , ο ς κ' ϊθυ'νοι

ΐ5θ Ήμιόνους χαί άμαζαν έυτρόχον, »'ί^ και αΰτις

Νεχ,ρόν άγοι προτί άστυ , τον εκτανε $ίος Άχιλλευς.

Μ«(?? τ! ο'ι θάνατος μελετώ φρεσί , μη$ί τι τάρβος.

Τοίον γάρ ο'ι τομπον όπάσσομεν 'Αργειφόνταν ,

νΟς άζει, ε"ως κεν άγων 'Αχιληί πελάσσγ.
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ίίπε, χα) ε ζ ονόματος ε κάλε/ . ΎΩ τεκνον εμόν. με-

χρι τίνος σμηνών και λυπου μένος τ» ν σ αυτόν κατεόη

καρδίαν, ούδΰτιοϋν μεμνημε'νος τροφής ούτε κοίτης ;

αγαθόν δε γυναικί γε εν όρε'ξει μίζεως μίγνυτθχι.

ου γαρ μα επί πολύ ζησρ• άλλ' ηδη σοι εγγύς

παρέστημεν ό θάνατος , κοά ή ισχυρά μοίρα • Άλλα

μου επακουσον ταχέως, Α/ός Η σοι μηνυτής τυγχά

νω• όργίζεσθαί σοι φησί τους θεούς, εαυτόν δε μά

λιστα πάντων των αθανάτων θέων όργισθηναι, διότι

παράφροσι λογισμοί ς τον ' Εκτορα κατέχεις παρά

τα"ΐς καμπυλοπρυμναις ναυσίν , ουδέ άπέδοσο' άλλ'

ά,γε δηκ άπόλυσον, λύτρα δέ του νεκροϋ λάβε- Προς

ταύτην δέ άποκρινόμενος εϊπεν ό ταχύπους Αχιλ

λέας ' Ένταϋθα παράγε νοιτο ος αν τά λύτρα ενίγκαι

και τον νεκρον άγάγοι , επειδή προθύμω 4>υχίΙ ό ου

ράνιος αυτός κελεύει- Ούτως ούτοι εν τφ άθροίσματι

των νέων μήτηρ και υιός πολλούς προς αλλήλους

λίγους ταχείς ελεγον ' Την Ιριν δί προυτρε-\εν οί

υιός του Κρόνου είς το ιερόν 'Ίλιον λέγων • "Αγε πο-

ρεύου, ω Ίρ/, ταχέως καταλιπούσα το 'ίδαφος τοΰ

Όλΰμπου, άπάγγειλον τφ μεγαλο\ύχω ΤΙριάμω είς

τό'Ίλιον, λυτρωσασθαι τον αγαπητόν ύιον ,πορευθίντα.

επί τας ναΰς των Ελλήνων , χάριτας δί τω 'Αχιλ-

λ« φερειν , αΐ αν εύφράνωσι την •\.υχην αυτού, μό

νον , μηδέ τις άλλος συν αύτω των Τρωών πορευθήτι*

άνη'ρ ' κήρυζ τις αύτω άχολουθείτω γέρων, ος αν εύ-

θύνοι τάς ήμιόνους και την καλώς τρέχουσα* άμα-

ζαν , και αύθις τον νεκρόν κομίζοι προς την πάλιν,

ον άπίκτεινεν ό ενδοξότατος 'Αχιλλεύς ■ μηδέ τις αύ

τω θάνατος %ν φροντίδι ίστω κατά διάνοια», μηδέ τις

φόβος , τοιούτον αυτω όδηγόν παρε'ζομεν τον Έρμη ν,

Ός άπα^ι εως αν άγων τω Αχηλλ&ί παραστήσει •
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ι55 Αυ'τάρ ίπ$» άγάγγνιν ατω χλιιη'αν Α,χιλιιος ,

Ουτ' αυτός χτανεει, άπό τ' άλλους πάντας ε'ρυ'ζε/'

Ούτε γάρ ε<ττ άρρων, ουτ' άτχοπος, ουτ' άλινήμαν

Άλλα μάλ' ενίυκεας ίχέτεω πε<ρι$»ο-εται ανδρός •

Τις ί'φατ' • ωρτο ο*ε *Ιρις άελλόπος άγγελεουσ-α'

ιόο τΐζεν Ρ ε'ς ΤΙριάμοιο • χίχεν $' ενοπήν τε γόον τί,

Ώοϊϊδες μεν πατίρ άμψΊ καθήμενοι ειδοθεν αύλϋς , .

Αάκρυιτιν εϊματ' εφυρον ο $' εν μεσοΌΐσ-ι γεραιος

'Έντυπάς εν χλαίνγ χεχαλυμμίνος , άμφ) ίε' πολλή

Κόπρος Ινν κεφαλή τε και αυχενι τοίο γέροντος•,

ΐύΰ Τήν ρα χυλινΠμενος χαταμήσατο χερσ\ν έγσι.

θυγατέρες <Γ ανά δωματ , ιϋ νυοϊ , ωδυροντο,

Των μιμνηο-χόμεναι, οι ί» πολίες τε και έσ-θλόϊ

Χερο~)ν υπ Άργείων χεατο -\,υχάς όλέο-αντες.

Στη $ε παρά Πρίαμον Διός άγγελος-, *Ισ*έ προσηΰ^α ,

1^0 Τυτθόν φθεγζαμενη , τόν $έ τρόμος ελλαβε γυΐα'

Θάρ<τει , Ααρδαν/ό*» Πρίαμε, φρειτϊ, μηδε' τι τάρβει"

Ου' μεν γάρ τοι εγω χαχόι όατομενη το$' ι χάνω,

'Αλλ' αγαθά φρονεουσα' Διός $έ τοι άγγελος ειμι>

"Ος ο~ευ , άνευθεν ΐββΡ , μέγα χήδεται , «'ί' ΐλεαίρεί'

1^5 Λυ'ο~αιτθαι' σ' εχελευ<τεν Όλυ'μπιος'Έχτορα ί/ον,

Αωρα $' ΆχιλλΧϊ φερεμεν, τά χ,ε 5υμόν ιγνγ,

Οίον , μγι$ε τις άλλος άμα "Τρωών Ίτω άνήρ •

Κΐ)ρϋ? τίς τοι ε/ποιτο γεραίτερος , ό; χ ι'θυ'νοι

Ήμιόιουςκοά άμαζαν ϊύτρογον , γ$ΐ χαί αυτις

ΐ8θ Νεχρόν άγοι προτι άσ-τυ, τόν εχταιε ¥ιος Άχιλλευς'

Μκίί τί τοι θάνατος μελετώ φρετι , μνι$ί τι ταρ,βος'

Το/ος γάρ τιι πομπός άμ' ε-\.ετχι Άργειρόντης ,
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έπειδάν δε αγάγνι ας την σκηνή ν τοΰ Αχιλλέως,οϋτε*

αυτός αττοκτενει , καϊ τους αλ?\ους πάντας διακωλυ'-

^£/ , οΰτε εστίν ανόητος, ούτε άπερίσκοπος , οΰτε α-

λιτανευτος και άπαράκλητος , αλλά πάνυ επιμελώς

φθίσεται ανδρός ίκέτου . Ούτως είπεν • ανέστη δε ή άνε-

μόττους Ίρις μηνΰσουσα' αφικετοδε εις τον οίκον τοΰ

Πριάμου, εύρε δ£ θόριβόν τε και θρηνον . Παίδες μεν

περί τον πατέρα καθήμενοι εν τνι αυλή δάκρυσι τα

ιμάτια υγραινον ( 'ίβρεχον) , ούτος δ' εν τω μέσω αυ

τών 6 γέρων εντυπωδως χλαίνη εγκεκαλυμένος , ως

διά της σκίπης μόνον τον των μελών τύπον φαίνε-

σθαι- πολύς δε περιην χους τγ τε κεφαλή και τω

τραχη'λω τοΰ γέροντος, ον δη κυλιόμενος επεσπάσα

τό τους εαυτού χερσιν , αϊ θυγατέρες δε και οά γυ

ναίκες των ϋιων κατά τα οικήματα αλοφυ'ροντο τού

των αναμιμνησκομεναι, οι δό πολλοί τε και αγαθοί

ϊκειντο υπό των χειρών των Ελλήνων τας 4ϋΛα? α~

πολέ σαντίς • ε στα δ^ πάρα τον Πρίαμον ή άγγελος

τοΰ Διός και έλεγε προς αυτόν μικρόν και ήσυ'χως

λαλήσασα ' τούτον δε τρόμος κατέλαβε κατά τα μέ-

λνΐ' θάρρει κατά διάνοια* , α Ιίρίαμε εκγονε τοΰ

"Πριάμου , μηδέ τι φόβου ουδαμώς γάρ σοι εγω κα

κόν άπαγγελλουσα ελήλυ&α δεΰρο -} άλλ' αγαθά διά

νουμεν» ■ εκ τοΰ Αιός δέ σοι άγγελος έρχομαι, οςις

7τόρρωθίν ων , μεγαλως σου φροντίζει και ελεεί σε-

λυτρωσασθαί σε εκέλευσεν ο ουράνιος τον ενδοζοτα-

τον "Έκτορα ■> χάριτας δε τω Άχιλλε7 φε'ρειν , α? αν

ευφράνωσι την •\.υχην αυ'του, μόνον , μηδέ τις άλλων

των Ύρωων άνηρ πορευ&ητω συν σο'ι ' κηρυ'% τις α-

κολουθείτω σοι γίρων , ?£ οίν εΰθυ'νοι τας ημιόνους κα\

την ευκόλως τρέχουσα» άμαζαν κα) αύθις ιόν νεκρόν

άγάγοι προς την πάλιν , 'όν άπέκτεινεν 6 ενδοξότα

τος Αχιλλεΰς • μηδί σοι θάνατος διά φροντίδας εςω

κατά διάνοια», μηδί τις φόβος• τοιούτος γάρ σοι οδη

γός συνέχεται ό Έρμης,ος σε α'ττάζει,εως αν άγα»
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*Ος <τ αζει , ε'ίως κεν άγων Άχιλϋϊ πελάσσνι ■

Αΰταρ ϊπαν άγάγγσιν εσω κλισίνιν Άχιλλϋος ,

ΐ85 Ουτ' αυτός κτενίει, από τ άλλους πάντας ίρΰζεΐ'

Ούτε γαρ ε στ άφρων, ουτ άσκοπος, οΰτ άλιτήμαν

Άλλα μάλ' ε'νδνχέως ίκίτεω πεφιδιίσεται ανδρός.

Ή μεν αρ ως ειποΰσ' απέβη πόδας ώκέα Ιρις.

Ανταρ ογ' υ'ιας αμαζαν εϋτροχον ήμιονείνν

19° Όττλίσαι ννώγει, πείρινθα δε δ» σαι ε'π' αντνίς'

Αυτός δ' ες θάλαμο» κατεβήσετο κνώεντα,

Κέδρινον, ΰ•\,όρορον, ός γλήνεα πολλά χεχάνδα,

Ες δ αλοχον Έχάβην εκαλέσσατο, φώνασέν τε'

Δαιμον/η, Δ/όθεν μα Όλυ'μττιος άγγελος ήλθε >

10 3 Αΰσατθαι φ/λον υιόν , ιόντ ΐπ) νϋας Αχαιών ,

Αωρα δ' Άχ/λλίίϊ φερίμεν , τα κε $υμόν Ιγνγ ■

Αλλ αγε μοι τάδε είπε, τίτοι φρεσ'ϊν ε"ιδεται ει ναι ϊ

Αΐιως γαρ μ αυτόν γε μένος και θυμός άνωγει,

Κεϊσ ιέναι, επί ννίας εσω στρατόν εΰρύν Αχαιών .

200 Λ£1ς φάτο' κώκυσεν δε γυνή , κα) άμειβετο μυ'θω•

' Ω. μοι- πίί δ» τοι φρένες οϊχονθ', γς τό πάρος περ

Έκλε επ' ανθρώπους ζείιους, ηδ οισιν άνάσσεις;

Πώς εθελεις επί ν* ας Αχαιών ελθεμεν οίος,

Άνδρος ες οφθαλμούς , ο ς το/ πολέας τε καΙ έσθλους

2θ5 Ύΐεας εζενάριζε; σιδήρειον νυ' τοι ητορ'

Ε/' γάρ <τ' α'ιρήσει χαί έσό-\εται όφθαλμοισιν

Ώ,μηστνς και ανιστός άν$ρ ο δε, ου σ ελεήσει,

Ουδέ τ'ι σ αιδίσεται• νΰν δ£ κλαίωμεν ανενθεν

' Ημειοι Ιν μεγάρω' τώ δ' ώς ποθι Μοίρα κραταιή

210 Τανομένφ επίνησε λ/ρω, ότε μιντεαον αυ'τη ,
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παραστήσγ τφ Άχιλλεϊ . επειδάν δ£ άγάγγ εις τήν

σκηνήν τοΰ Άχιλλίως > οίίτε αυτός άποκτεν&ί, και τους

άλλους πάντας διαχωλυ'σει , οϋτε γαρ ανόητος ες~/ν,

ούτε άπερι σκοπός , ούτε αλπάνευτος και απαρακλη-

τος , άλλα πάνυ επιμελώς φε/σεται άνδρας ίκε'του

χαι παρακλήτορος- Αύτη μεν ούτως ειπούσα απήλ-

θεν ή ταχΰπους Ίρις " ούτος δε τους υιούς την ευ

χερώς τρέχοντα* ήμιονείαν άμαζαν ϊτοιμάσαι ϊκέλευ-

σεν , ι/ττίρτορ/α» ( πλινθίον) 3$ επ' αυτής κατα(περι)

δήσαι' αυτός ί$ είσήλθεν εις το ευώδες δώμα , το ί'χ

κέδρων κατεσκευασμενον , ....... ο ίιί πολλά λαμπρά

και αξιοθέατα ε'χωρει κάΐ εμπεριείχε • εκάλεσε δ"ε

ένδον την γαμέτη» Έκάβην και εΐπεν . 'Ω. μακάρια,

$χ Διός μοι ουράνιος μηνυτής άφι'κετο λυτρωσασθαι

τον ύιόν, πορευθε'ντα επί της ναΰς των Ελλήνων , χά-

ριτας δε τω Άχιλλεϊ ρέρ»ν} αϊ αν εύφράνωσιν την

•\,υχήν αύτοΰ • αλλ αγε μοι τοΰτο είπε•, τι σοι κα

τά διάνοια» δοκέί είναι ; ύπερβαλλόντως γάρ με αυ

τόν ή προθυμία χοά ή \υχη χελεΰα ε'κεΐσε πορευ-

θήναι επί τας ναΰς , εις τον πλατύν στρατον των

Ελλήνων • Ουταις εΐπεν • ωλόλυζε δε ή γονή ? και απ-

εκρι'νατΌ λόγω ■ Οι μοι " που δή σοι ή διάνοια ψ-

χετο' ί) τό πρόσθεν ΐδοζάζου παρά ζενοις άιθρωποις

καΙ ων βασιλεύεις• πως βούλει α,φικεσθαι εις τνίς

ναΰς των Ελλήνων μόνος εις ανδρός οφθαλμούς , ος

δή σοι πολλούς καΐ αγαθούς υιούς άπ/κτεινε , σι

δηρά δή σοι •\ι>χή υπάρχει • ει γάρ σε δεάσεται

τοις όφθαλμοϊς και κρατήσει ό άγριος και α'ιμοπό-

της χα\ αβέβαιος χνήρ ούτος, ουκ ίλεήσει σε , ουδέ

τι σε αΐδεσθήσεται • νΰν δε κλαίωμεν ττόρρωθεν καθή

μενοι εν τφδε τω οίκω ωσπε'ρ που ή ισχυρά

Μοίρα γεννωμένω ε'πέκλωσε λίνωγ ήν'ιχα αυτόν ετεχον
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Αργίποίας κΰνας άσαι, ίων άπάνευθε τοκήων ,

'Ανορ) παρά κρατερω , τοΰ ε^ω μέσον ήπαρ εχοιμ/

'Έ<τθε μεναι προτφνιτα' τότ' άντιτα ϊ'ργα γίνοιτο

ΤΙαιδδς ίμοΰ' εποί οΰ' έ καχιζόμενόν γε κατεκτα•,

2ΐ5 Άλλοι προ Τρωών και Τρ&ίαίων βαθυκόλπων

Εοταοτ', ούτε φόβου μεμνημενον , οϋτ' άλεωρϋς•

Τ»ν $' άντε προτέθίπε γέρων Πρίαμος θεοειδής'

Μη μ έθελοντ' ίέναι κατερΰκάνε , /ΚΜίε' //ο/ βκ/πΐ

"Ορνις ίρ\ μεγάροκτι χαχΫι πελευ' αύϋ με ττείτεις-

820 Ε/ μεν γάρ τις μ άλλος επιχθονίων έκε'λευεν,

*Ή , ο/ μάντης ειιτι , $υοτχόοι , ιί ίερΧες ,

Ψευδός κεν φχϊμεν, και νοτφ/ζοίμε&α μάλλον

Νί/ν ί', αυτός γάρ άκουσα θεοί, χα/ εσίορακον άντκ»

Έιμι, και ούχ άλιον ϊπος εσσεται• « <$ε μοι (ά<τα

225 Τε&νάμεναι παρά ναυ<τ)ν Άχαιων χαλκοχιτώνων,

ΒουλομαΓ αντίκα γάρ με κατακτείναεν'Αχιλλευς,

Αγκας έλόντ εμόν υίόν, έπη ν γόου ε'ζ ερον ε'ιην .

Ή, και φωριαμων επιθήματα κάλ' άνεωγεν

"Ένθεν $ω$εκα μεν περικαλλίας ε ζελέ πέπλους^

2•3θ Δώδεκα $' άπλοίδας χλαίνας •, το στους $ί τάπητας,

Τόσσα δε φάρεα καλά , τόσον; δέπ) τοΐσι χιτώνας•

Χρνσοΰ δε στη'σας εφερεν δέκα πάντα, τάλαντα "

Έκ δε δό' αϊθωνας τρίποδας , πι'σνρας δί λέβητας >

'Έκ δε δέπας περικαλλές, ο οι Θρϊίκες πόρον άνδρες

2,35 Έξ έσ'ιην ελθόντι, μέγα κτέρας' ον'δέ νν τον περ

Φεκτατ ενί μεγάροις ό γίρων περί δ' ήθελε θνμω

Λνσασθαι φίλον νίόν ο δε Τρώας μίν απαντάς

Αιθούσης άπέεργεν, ϊπεσσ αισχροιτιν ενίσσων
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έγω ταχϋποδας αν νας κορέσαι πόρραθεν των εαυ

τού γονέων , παρ άνδρι άποτομω και σκληροί , ου

δή έγω είθε έχοιμι τό μέσον τοΰ ήπατος έσ^ίίΐν

προσβάλλουσα τό στόμα ' τότε γινοιτο αν έργα

αντιτιμωρητα τοΰ ε'μοΰ ΰιοΰ ίπειδη ουκ ά,πέκτεινεν

αυτόν δειλιωντα , άλλα προ των Τρ*&ι/ και των

Ύρωάδων των μεγαλοκόλπων έστωτα και προπολε-

μοΰντα, ούτε φυγής μεμνημένον , ούτε αναχωρήσεως.

ΤΙρός ταΰτην δέ είπε γίρων Πρίαμος ο θίίον είδος

έχων • Μμ' με βουλόαενον πορεΰεσθαι κάτεχε , μηδέ

ση μοι όρνις κακή εν τοις ο/κο/ς έσο9 ουδέ {γαρ) κα-

ταπείσεις με~ ει μεν γάρ τις άλλος με των επιγείων

έχέλειεν , η ο'ιτινες μάντης είσί τοις θυμιαμασι προσ-

έχοντες" ή ιερείς και δια σπαγχνων μαντευόμενοι'

■\εύδεσθαι αν αυτόν έφημεν και υφιστάμεθα μάλιςα•

νυν δέ , αυτός γάρ ήκουσα θεού, και φανερως ίωρακα•,

πορεύομαι , κα\ ου μάταιος 'έσται ό λόγος ' « δέ μοι

μοίρα ά,ποθαχείν παρά τάϊς ναυσί των Ελλήνων των

σιδηροθωράχων , έθε'λω δή ' παραχρήμα γάρ με άπο-

τείνειεν Άχιλλευς λαβόντα εις τάς αγκάλας τον έ-

μόν ύιόν , επάν τον τοΰ θρήνου έρωτα πληρωσαιμι .

Έιπε' και των κιβωτίων τα περικαλλή σκεπάσμα-

$νοιζε, όθεν δώδεκα μίν ωραία περιβλήματα γυναι

κών έζε'βαλί , δώδεκα δί άπλα περιβλήματα κλί

νης • τόσους δέ τάπητας , τοσαυ'τας δέ έσθήτας περι-

χαλε/ς• επί τούτοις δέ τοσαυτα ενδύματα ανδρών

χρυσοΰ δε ζυγοςατήσας τάλαντα δέκα τη πάντα ε'φε-

ρεν . έζέβαλε δε δυο τρίποδας πυρο&ιδέϊς τεσσάρας

δι λέβητας, έζέβαλί δε ποτήριον ώραΐον, όπερ έδω

καν αΰτω άνδρες Θράκες επί δημόσιον έκπομπήν ,

ήτοι πρεσβεία» , πορευθέντι (άφικομένω), κτήμα μεγα>

οΰΰί τούτου γε έψήσατο (κέίσθαι) εν τοις οίκοις ό γέ

ρων πά\υ δ' εβοΰλετο κατά •\.υχήν λυτρωσασθαι τον

άγαπητόν ύιόν ούτος δέ πάντας μεν τους Τρώας της

ττροστωου άπήλασε , λόγοις κακοίς έπιπλήττων > και
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Ερρετε , λωβνιτνρες, έλεγχεες' οΰ νυ και ύμί*

24° Οίκοι ξνεστι γόος , οτι μ έλθετε κϊΐδάσοντες ;

ΤΗ οΰνε<τ&, οτι μοι Κρονι'δης Ζευς άλγε' έδωκε,

ΤΙαιδ ολέσαι τον άριστον; άτάρ γνω'σεσθε και ΰμμες'

'Ραίτεροι γαρ μάλλον Άχαιοίσιν δη ε'σεσθε ,

Κθίνου τεθναώτος , έναιρέμεν ■ αύτάρ έγωγε,

Ίΐφ ΤΙρίν άλαπαζομένην τε πάλιν , κεράιζομένκν τε ,

Όφθαλμοίσιν ίδείν , βαί»ν δόμον 'Ά'ίδος εισω ,

νΗ, καϊ σκηπαν/ω δίεπ' άνίρας' οι <Γ ι σαν ε ζω,

Σπερχομένοιο γέροντος • ο δ' υίάσιν οίσιν όμόκλχ

Νεικείων , "Ελενόν τε , Τΐάριν τ • Αγάθωνα τε δίον,

25ο ΤΙάμμονά τ\ Άντίφονόν τε , βο»ν αγαθόν τε ΙΙολίτιιν,

Δηϊφοβον τε , και Ίππόθοον, και δίον 'Α,γαυόν .

"Εννέα τοίς 6 γεραιός όμοκλν'σας έκέλευσε• {τες

Σπεύσατε μοι, κακά τέκνα, καταφανές• άίθ' α μα πάν-

Εκτορος ωφε λετ' αντί , θογς ίπί ν»υσί περάσθαι '

255 Ω μοι έγω πανάποτμος, έπεί τΐκον υίας αρίστους

ΎροΐΥι εν εν ρε!γ , των <Γ ούτινα <ραμί λελείφθαι '

Μάστορα τ άντίδεον , και Τραίλον ίππιοχάρμην,

Έκτορά θ', ος θεάς έσκε μετ άνδράσιν, ουδέ έωκει

Άνδρος γε δνητου παις έμμεναι, άλλα &εοίο•

26ο Ύπςμίν άπω'λεσ'"Αρ»ς,τά δ'έλί'γχεα πάντα λέλειττ&ι

Ρευστοί τ', όρχκσταί τε , χοροιτυπίγσιν άριστοι ,

Αρνων άδ έρίφων έπιδήμιοι άρπακτϋρες ■

Ουκ αν δή μοι άμαζαν εφοπλι'σσαιτε τάχιστα ,

Ταύτα τε πάντ' έπιθεΐτε , ίνα πράσσωμεν οδοίο;

2θ5 Ώς 'εφαθ' οι δ' άρα πατρός ύποδδείσαντεζ όμοκλη*

Εκ μέν άμαζαν άειραν έ$τροχον α'μιονείκν.
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λοιδορώ ν Απέλθετε μεταί φθοράς \ιΰσται έπονείδιςοί'

ούτι δη και ΰμΐν θρήνος εν τοΊς οικοις ϊστιν , άλλ' η-

κετε ε μοι συμπεισόμενοι και παραμυθησόμενοι , η

αφελεΐσθε διότι μοι Ζζύς ό του Κρόνου λυ'πας έδωκε

άπολέσαι τον άριστον ύιον\ άλλα μαθησεσθε κα\ ΰ-

μεϊς πάσχοντες , εύκαταγωνιστότεροι γαρ μάλλον

το7ς "Ελλησι νυν 'εσεσθε, εκείνου αποθανόντος, προ;

άναίρεσιν εγω δε προ τοϋ την πολιν εκπορ$ουμένην

χαί κατατεμνομενην &εάσασ$αι τοίς οφθαλμοίς. άπ•

ίλ&ομι αν εις τον οίκον του "Αιδου Είπε, και τω

σκηπτρω δι£ργε και διίστα τους άνδρας , ούτοι 3%

ίπορεύοντο ϊζω επείγοντος του γέροντος , αυτός δ"ε τοις

ίαυτοΰ ΰιοις παρεκελευ'ετυ όιειδι'ζων τόν τε "Ελενον

χαί τόν Τΐάρ/ν , και τον ενδοζον 'Αγάθονα , και τόν

Τΐάμμονα και τόν Άντ/φονον , και τόν κατά πόλεμον

αγαθόν ΊΙολ/την > και τόν Δηΐφο,βον κοά Ίππόθοον >

χαί τόν ενδοζον Άγανόν • εννέα τούτοις ο γέρων πα-

ρακελευσάμενος έπέταζε' Έπιταχυ'νεσθέ μοι, ω τέ-

χνα κακά , μαλακοί τε και επονείδιστοι , είθε όμοΰ

σύμπαντες ωφλετε α,ναιρεθηναι παρά τάις ταχείαις

ναυσίν αντί του "Εκτορος. Ο/ μοι, εγω ό δυστυχετα-

ιος^ επειδή εγέννησα υιούς Άριστους ζν τΐΙ ίϋ'ρν^ώ/ρ4>

Ύροία, τούτων δε ουδένα οίομαι ύπολελείφθαι• Μά

στορα τόν ΐσοθεον, και Τρω'ίλον τόν ^φιππον πολε

μιστών , καί'Έκτορα ος •Γ> θεός ε'ν τοις άνδράσιν , ου

δέ έδοκει είναι υιός ανδρός θνητού > αλλά θεοΰ, του'-

τους μεν εφθειρεν ό'Ά.ρκς (πόλεμος), ταΰτα δε ονείδη

πάντα ύπολέλειπται , \εΰσται και κωμασται και χο-

ρείαις βέλτις-οι , άρνων και ε'ρι'φων δημόσιοι άρπαγες .

ουκ άν νυν μοι άμαζαν εύτρεπίσαιτε ως τάχος ■> και

ταΰτα πάντα επιθείητε , Ίνα διερχωμεθα την όδον •

Ούτως είπεν ούτοι δε πάντες την του πατρός φο-

βηθεντες άπειλην , άμαξχν μέν άναλαβόντες ίζήνί-

γκαν, εύπετως τρέχουσα* , η'μιονείαν, περικαλλη ,

νοι. IV. 1 4
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Καλύν, τρωτοπαγγ' πε/ρινθα δε δΫινανεπ αυ'τνϊς ,

Κάδδ' από πασ-α-αλόφιν ζυγόν γρεον τΛμιόνειον,

Ιΐΰζινον , όμφαλόεν τ', ευ οιήκεσ-σ-ιν άρνιρός .

2£0 Έ» <ϊ εφερον ζυγόδετμον αίμα ζυγω έννεάπαχυ•

Και το. μίν ευ κατεθνικα» ευζέα-τω επ) ρυμψ ,

Τί£ζ*ι επί πρωτρ, επι δε κρ/κον βττορι βάλλον

Τρ<ς (Γ ε'κάτερθεν εδναταν επ όμφαλόν • αυ'τάρ έπειτα

Έζείης κατεδαα-αν , υπό γλωχ7να δ' %καμ-\,αν .

2^5 Έχ θαλάμου δε φέροντες εϋζί<ττης έπ άτηίνϊΐς,

Ννεον Έκτορίας κεφαλίίς άπερείτϊ άποινα .

Ζεΰζα» δ' >ίμ/όνους κρατερά'νυχας , εντεσιουργούς ,

Τους ρά ποτέ ΤΙριαμω ΜνατοΊ δόσ-αν άγλαά δώρα .

"ίππους δε ΙΙριάμω ΰπαγον ζυγόν, οΰς ο γεραιός

28θ Αυτός έχων άτι'ταλλεν ε'ϋζέ<Γτνι επί φάτννι'

Τω μεν ζευγνυ<τθ»ν εν δωμασιν ΰ«\,ηλο7<η

Κιίρνζ και ΤΙρ/αμος> πυκινά φρετ) μήδε έχοντες.

Άγχι'μολον δε ο-φ' νίλθ' Εκάβη τετιχότι θυμω ,

ΟΪνον 'ίχουσ' εν χειρ\ μελι'φρονα δεζιτερνίφι ,

285 Χρυο•£ω εν δίπαϊ , οφρα λβί-^αιιτε κιοίτην '

τμ ο ίππων προπαροιυεν,ζποςτ ίφατ,εκτ ονόμαζε

Τ/τ , σπ&κτον Δ/ί" τατρι > και ευχεο ο'ίκαδ' Ικεσθαι

*Α-φ έχ, δυα-μενεων ανδρών • έπει αρ <τέ γε δυμός

Ότρυνεί επί ν»ας, έμεΐο μεν ον'χ. ε'6ελου'α-»ς.

290 Αλλ' ευχευ <τΰ γ έπειτα χ,ελαινεφεϊ Κρονίωνι

Ιδαίω} οστε Τροι'ην κατά πάσαν όράταΐ'

Α/τθί δ' οιωνόν ταχΰν άγγελον , οστε οι' αΰτω

Φίλτατος οιωνών , και ευ κράτος %<ττϊ μεγκττον,

&εξιο'ν οφρα μιν αυτός) εν οφθαλμοϊα•/ νοιία-ας ,



ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ. 211

νεωστί κατεσκευασμενην , πλινθίον δε επ' αυτής πε-

ριεδησαν , ε'λαβον δε άπό τοΰ πασσάλου , τον των

χμ/όνων ζνγόν εκ πυξού οντά ομφαλούς έχοντα {ομ

φαλό ν έχοντα ω προσδθϊταα 6 ρυμός , ΰπεροχάς τινας

ϊν μέσω) , καλώς τοις κρίκοις εφηρμοσμίνον , δι ων

δι&ίροντοιι αϊ ήνι'αι • εζήνεγκαν δε συν τω Τυγω ζυ-

'γοοεσμον εννέα πήχεων , και τούτον μεν καλώς κατε-

θηκα» επί τω ευ ε'ζεσμένω ρυμω επϊ τω πρωτω ά-

χρω . ίπίβαλον δε τρ κατά το άκρον τοΰ ρυμοΰ ίμ-

ττίπηγότι πασσάλω τον κρικον τρις δέ ΐκατερωθίν

ττεριέδησαν παρά τον ομφαλόν ( εν μέσω τοΰ ζυγοΰ ) ■

μετά ταΰτα ύε εφεξής κατέστησαν, υπό $ε την γωνία»

την γεγονυίαν εκ τοΰ ρυμοΰ καΙ τοΰ ζυγοΰ απίτερ-

μάτισαχ τα άκρα τοΰ ΐμάντος ' έζενίγκαντες δε τοΰ

δώματος ϊπί της καλώς κατεσκευασμενης άμαζης

ίπεσωρευσα» τά πλείστα λύτρα τής κεφαλής τοΰ

"Εκτορος • εζευσαν δε τας(ούς) ίσχυρώνυχας ύποζυγί-

ους ήμιόνους, τάς έτοιμους προς τα έργα, ας (ους)

δήποτε τω Πριάμω οί Μυσοί έδωκαν $ωρα λαμπρά,

ίππους $ε τφ ΤΙριάμω ήγαγον υπό τον ζυγόν, ους 6

•γέρων αυτός έχων ανετρεφε παρά τη καλώς κατεσκευ-

ασμενη φάτνγ• ούτοι μεν ου ν εζε'γνυντο (τούτοις μεν

οΰν διά των Τ1ριαμι$ων το ζεΰγμα παρακατεσκευάζε-

το) εν τοίς ΰ^ηλοϊς οίκήμασιν, οτε κήρυζ και Πρία

μος πυκνάς και συνετάς βουλάς κατά διάνοιαν έχοντες•

πλησίον δ£ αυτοΰ ήκεν ή Εκάβη τεθλιμενγ κώ λελυ-

πημενγ -]>υχη , οΐνον κατέχουσα προσηνή εν τη δεξιά

χειρί ποτηρίω χρυσω , ι να σπείσαντες πορεύοιντο •εςη

δε έμπροσθεν των Ίππων, και λογον £πε κάϊ εξ ονό

ματος ελάλει . Κάβε δη σπεΐσον Δ/'/' τψ πατρΐ , κα\

εΰχου εις οίκον άφικίσθαι οπίσω εκ των πολεμίων αν

δρών , επειδή σε ή -\•υχή προτρέπει επι τας ναΰς εμοΰ

γε μη βουλομένης , αλλ' εΰχου σΰ γε τω σκοτεινεφεί

νιω τοΰ Κρόνου τφ τιμωμενω 'έν'Ίδη ■ ο ς γί κατά πάσχν

τήνΎροίαν όράται' αϊτει 3ε οίωνόν αγγελιαφόροι• τά

χη ν ο $ γε αϋτφ προσφιλίτατος των όρνιων εστί) κα\
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"9^ Τω %ίο~υνος ε'π/ νηας 7ης Δαναών ταχυπωλων .

Ε/' 3ετοι ου 3ω<τει εον αγγελον εϋρυοπα Ζευς,

Ουκ άν εγωγί ο~' έπειτα, εποτρΰνουσα κελοίμαν

Ν» «ζ «ν Άργείων ιίναι, μάλα περ μεμαωτα.

Τη ν 3' άπαμειβόμενος προο-έφη πρ/αμος θεοει3ής.

3οο *Λ γυ'ναι, ου μεν τοι τό3' ΐριεμένρ άπιθή<τω•

'Έσθλόν γαρ Διΐ χείρας άνασχίμεν , αίχ, ελεήατγ .

*Η ρα, *<*/ άμφίπολον ταμίκν ωτρυν' ο γεραιός

Χερο-ίν ύ'3ωρ επιχεϋαι άκήρατον η 3ειπαρέατηι,

Χίρνιβον άμφίπολος , πρόχοόν θ' άμα , χερτίν έχουσα,

3ο5 Ν ι\άμενος 3ε > κΰπελλον ίδεζατο »ς άλόχοιο'

Έυχετ' Χπειτα στάς μί<τω ί'ρκεϊ , λειβε 3ε οίνον,

Οΰρανόν ειο-ανι3ων . χαϊ φωνήσας έπος ηυ3α '

Ζίΰ ττάτιρ , 'Ί3*ιθεν με3εων , κΰ3ι<ττε , μέγιστε,

Δο'ς μ £ς Άχιλλϋος φίλο* έλθει'ν , «Τ ελεεινόν

3 ίο ΤΙεμ•\,ον 3' οίωνον ταχύν αγγελον , οστε σοι αιίτω

Φίλτατος οιωνών, και οι κράτος ε'στ) μίγιστον,

Δεζιο'ν οφρα μιν αυτός, εν εφθαλμοισι νοησας,

Τω πι'συνος επϊ νϋας ιω Δαναών ταχυτωλων .

*\Ως εφατ' ευχόμενος• τοΰ 3' εκλύε μϊΐτι'ετα Ζευ'ς'

3ι5 Αντίκα 3' αιετόν ϋχε, τελειότατον πετεννων ,

Μορφνον, θνρητϋιρ, ο'ν και ΤΙερκνόν καλζουσιν .

"Οσση 3' ν-^,ορόφο/ο •3ί/ρ» δαλάμοιο τετυκταχ

Άνε'ρος άρνειο7ο ευ κλαις άραρυ7α•

Τόσσ άρα τοΰ εχατερθεν ε σαν πτερά• είσαχο 3{ σφι

32θ Δεξιός ά/ζας υπέρ αστεος' οι 3ε ί36ντες

Γα'^ασαν ) και πάσιν εν) φρεσ) θυμός ι άνθη.

Επερχόμενος 3' 6 γέρων ζεστού επεβήσετο 3'ιρρου*
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μεγίςνι δύναμις υπάρχει αυτω,αίσιον και έπιτα'δειον

όπως συ θεασαμενος αύτον τοΊς οφθαλμοίς , τούτω θαρ•

σων, επί τα ς ναΰς πορεύγ των ταχείς Ίππους εχόντων

Ελλήνων • ει δε σοι ου δώσει άγγελον έαυτοΰ ο μεγα

λόφωνος Ζευς , ουκ αν 'έγωγέ σε μετά ταϋτα προτρε'-

πουσα κελεύοιμι πορευθηναι επί τάς ναΰς τβν'Ελλκ-

νων καίπερ προθύμουμενον πάνυ. Προ; ταύτην δε α-

ποκρινόμένος είπε Πρίαμος ό θεοΰ είδος έχων . ΤΩ γυ-

ναι, ουδαμώς σοι τοΰτο εντελλομένη α,πειθήσω' αγα

θόν γαρ αραι τάς χείρας τω Αιϊ, οπωςοΐχτείρρ' Ε/πε

$ϋ και την ταμίαν θεράπατναν προυτρε-\.εν ό γέρων ύ

δωρ ταΐς χερσιν. έπιχέαι καθαρόν και διειδες , αυτή

$β παρεγίνετο »' θεράπαινα χερνΊΒιον και ζέςην αίμα

εν τα7ς χερσιν έχουσα , νι\άμενος δί το ποτήριον έδε-

%ατο παρά της εαυτού γυναικός, ευχετο δί μετά ταύ

τα σταςέν τω μέσω του περιφράγματος τϋς αυλής ,

ίσπενδε δε οϊνον,εις τον ουρανόν αναβλί-^ας, καίλα-

λήσας λόγον 'ίλίγεν^Ώ. Ζέΰ πάτερ , εκ τϋς "Ιδης βα

σιλεύων ενδοξότατε , υψηλότατε , δός αφικέσ^αι με

προς Αχιλλέα προσφιλή κα\ οικτρόν, απόστειλαν δ"ε

οίωνον άγγελιαφορον ταχύν , ος γε σοι προσφιλέ

στατος όρνέων ε στι, κα) δύναμις μεγίς-α αύτω υπάρ

χει Οπως

θαρρών πορευωμαι επί τάς ναΰς των ταχείς Ίππους

εχόντων "Ελλήνων- Οντως είπεν ϊυχόμενος• τούτου δε

ίπήκουσεν ό βουλευτικός Ζευς ■ παραχρήμα δε αετον

%πεμ\ε τελεωτατον πάντων των όρνιων, μέλανα > κυνκ-

γετικόν , ον κα) Μελαϊ/αίετον καλουσιν' οσα δε κατα

σκευάζεται μ θνρα του ύ\οςίγου θαλάμου τοΰ πλου

σίου ανδρός, »' εύαρμόστως κλειομέννι,τόσα δύ εκατέ

ρωθεν ήσαν αυτού τα πτερά (αϊ πτέρυγες) ■ επαλθε

ό αυτοί ς εκ άεξιων ορμησας υπεράνω τνις πόλεως > ού

τοι δι θεασάμενοι εχάρησαν, και πάσιν εν τί» διαιοιχ

νί \υχή ευφράιθα , σπευ'δων δε ό γέρων έπέβν τοΰ έ-

ζεσμένως κατεσκευασμίνου οχήματος , εζέλασε δε τά»
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Έχ δ' ελασε προθυ'ροιο χλι α'ιθοΰσνις έριδου'που.

ΐίρόσθε μεν ίμίονοι έλχον τετράχυχλον άπήνκν,

3α5 Τας Ίδαίος ϊλαυνε δζ'ίφρων• αυ'τάρ όπισθεν

"Ιππο/, τους 6 -γέρων ε'ψέπων μάστιγι χί'λευε

Καρ-παλίμως κατά άστυ- φίλοι δ' άμα πάντες ε πόντο,

Τίόλλ' ολοφυρόμενοι , ώσεί θάνατόνδε χιόντα •

Οί (Γ έπε) ουν πολιός χχτέβαν, πεδίον δ άφίχοντο,

53ο Οί μεν άρ ά^,ορ'ροι ποτί'Ίλιον άπονέοντο,

ΤΙαιδες χαί γαμβροί" τω δ' ου λάθον ευρν'οπα Ζ»

Ν' ες πεδίον προφανέντε• ίδών δ' ελέησε γέροντα.

Αΐ-\,α δ' άρ Έρμείαν , υίον φίλον , άντ'ιον >ιυδα •

Έρμβα, σοι γαρ τε μάλιστα γε φίλτατόν εστίν

335 Άιδρί έταιρίσσαι. χαί τ εκλυες, ω χ έθέλγσθα,

Βάσχ' 'ίθι, χαί ΤΙρίαμον χοΐλας επί νϋας Αχαιών

"Ως άγαγ, ώς μτήτ άρ τις ϊ$γ , μήτ άρ τι νοήσ#

Των άλλων Δαναών, πριν Πνιλείωνάδ' ΐχεσθαι-

"Ως έφατ' οϋδ' άπίθησε διάχτορος Άργαφόντνις'

34ο Αυτ/κ' έπειθ' ύπο ποσσίν έδήσατο χαλά πϊδιλα >

Αμβροσία, χρυσεια, τά μιν φίρον « μεν εφ ΰγρνιν,

Ήί' ίπ άπείρονα γαία», άμα πνοιγς ανεμοιο'

Έ,'ίλετο δε ράβδοι1 > τγ τ ανδρών όμματα θέλγει •

νΩ.ν έθέλει, τους δ' αυτέ χαί ΰπνώοντας έγειρα"

345 Τ»ν μετά χερσίν έχων πέτετο χρατϋς Άργαφοντας-

ΑΙ-^,α δ' άρα Τροίαν τε χαί Έλλιήσποντον 'ίχανε•

Β» ί ιέναι , χοΰρω αίσυντϋρι εοιχως.

Πρώτον υπΥΐΐ'ΐίτϊΐ, τοΰπερ χαριεστατνι %βνι.

Οι δ' επεί ουν μέγα συμα πάρεζ 'Ίλοιο ΐ'λασσαν .

35ο Σ,τϋσαν άρ ήμιόνους τε χαί Ίππους , 6'φρα πιοιεν
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πρόθυρων , και τής μεγαλοκτΰπου προστω'ου "Έμπρο

σθεν μεν ου ν αϊ ήμιόνοι εϊλκον τ» ν τετράτροχον άμα-

ζαν , ας ο Ίδαίος ήλαυνεν ο συνετός , όπισθεν δε οι

Ίπποι, ους ο γέρων ελαύνων τή μάστιγι προυτρεπε

ταχίως διά τής πόλεως ' άμα δί πάντες οι φίλοι καί

οικείοι ακολουθούν πολλά όδυρόμενοι αυτόν , ωσπερ

εις θάνατον απ/όντα • Έπεϊ ούν ούτοι κατέβασαν ΐκ

τής πόλεως, και εις το πεδίον παρεγε'νοντο• ο/ μαν

δη όπισθορμητοι προς το 'Ίλιον ύπεστρε\αν οι υιόϊ

και γαμβροί . Ούτοι δε ουκ 'έλαθον τον αεγαλόφωνον

Δια , κατά το πεδίον φανίντες , θεασάμενος δε ω-

κτειρε τον γέροντα., ταχέως δε ίλεγεν εναντίον προς

Έρμη ν τον άγαπητόν ύιόν *Ω Έρμη , οόι' γάρ μά

λιστα προσφιλεστερον υπάρχει ανδρι συνοδοιπορή-

σαι, και άκουσας φ αν έθελνις , άγε πορευ'ου , και

ΤΙρίαμον επί τας βαθείας ναΰς των Ελλήνων ούτως

άγαγε , ως μήτε τινά ίδεϊν , μήτε τι νοήσαι των

άλλων Ελλήνων πρϊν άφικε'σθαι προς τον ύιόν του

ΤΙηλέως • Ούτως είπεν υπάκουσε δε ο καθαρός φό

νου άγγελος Ερμής , παραχρήμα δε ΰπεδήσατο τοίς

ποσϊ τα περικαλλή ύποδήαατα τά θ&α και γρυσά,

απερ αυτόν ίφερον κατά τε θάλασσαν, και κατά την

άπειρον γήν , 'ίσα και πνοαίς άνεμου, ήγουν ως τά

χιστα, ΐλαβε δε την ραβδον , η εζαπατα τους ο

φθαλμούς των ανθρώπων ών βουλεται , τινάς δε~ κάϊ

ύπνου ντας άνίστησι , ταυ'την εν τοις χερσϊ κατέχων ,

έπετετο ο δυνάστης Ερμής , ταχέως δε εϊς την Τροί-

αν και τον Έλλησποντον άφίκετο , ωρμησε δε πο-

ρεΰεσθαι όμοιος νε'ω, φυλακικω του δικαίου, νυν

πρώτον πωγωνοφυουντί' οδ δη γε ηδίστη ή ήλικιχ

εστίν ■ Έπεϊ ου ν ούτοι το μίγα μνήμα του "Ιλου

παρήλλαζαν > έστησαν δη τάς ήμιόνους και τους ίπ

πους "ινα πίωσιν ίν τω ποταμω ' ήδη γαρ κχι σκό-
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Έν ττοταμω- δ* γάρ χαί επί χνε'φας ΐλϋθε γαΊαν

Τον δ' εξ άγχιμόλείΟ ϊδων ερράσσατο χ£ρνζ

Έρμείαν, ποτί δε ΤΙρίαμον φάτο , φωνησεν τε'

Φραζεο, Δαρδαιίδη' φραδίος νόου έργα τετυχταί'

355 Άνδρ όρόω , τάχα ί' άμμε διαρραίσεσθαι οιω "

Άλλ' άγε δ* ρεύγωμεν εφ" ίππων ί μιν έπειτα

Γούιων ά-\Αμενοι λιταυνεύσομεν , αίχ' έλΐήσψ •

ΛΩ.ς ράτο' συν δε γεροντι νόος χύτο , δείδ/ε δ* αίνως*

^Ορθαί δε τρίχες εσταν ένί γναμπτοισι μελεσσι•

36θ ΣτιΤ δε τάρων ■ αυτός δ Έριούνιος εγγύθεν έλβωρ•

Χ«ρα γέροντος έλαν, έζείρετο χαί προσεειπεν •

Πί, πάτερ , ώδ Ίππους τε χαί ήμ/όνους ιθύνεις

Ν υ'χτα δί άμβροσίην , οτε θ" εΰδουσι βροτοί άλλοι ;

Ουδέ σύ γ εδδεισας μενεα τνείοιτας Αχαιού ς ,

365 Οι το/ δυσμενεες χαί άνάρσιοι εγγύς εασιν ;

Των είτις σε ίδοιτο, $οιίν δια νύκτα μέλαιναν,

Τοσσάδ όιείατ άγοντα^ τ/ς αν δίΛ τοι νόος «»;

Ου τ αν το ς νέος εσσί , γέρων δε τοι ού τος οπνδεϊ ,

'Άνδρ' άπαμύνασθαι, οτε τις πρότερος χαλεπγνρ

3^0 Άλλ' εγω ουδέν σε ρεζω χαχόν , χαί δε χεν άλλο9

Σεΰ άπαλεζη'σαιμι' ρίλω δε σε πατρί είσχω.

Τον δ' χ'μείβετ' έπειτα γε'ρων Πρίαμος θεοειδής •

Ούτω πϋ τάδε γ ίστι\ φίλον τίχος, ως αγορεύεις"

Άλλ' ε τι τις χαί εμείο θέων ύπερε'σχεθε χείρα ,

3ΐ5 Ός μοι τοιόνδ νϊχεν όδοιπόρον άιτ/βολϋσαι,

ΑΊσιον, οίος διΙ σύ δέμας χα: είδος άγητος,

ΤΙεπννσαί τε ιόον, μαχα'ρων δ εζ εσσί τοχιίων .

Τίν δ' αύτε προσεειπε διάχτορος Άργειφόντης ■



ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ. 217

τος επήλθε την γην • Τοΰτον δε εκ του σύνεγγυς θεα-

σάμενος κατενόησεν ο κηρυζ τόι> 'Έρμην ■ είπε σε προς

τον Πρίαμον, και εφωιησε. Κατανοεί, ω ε Άγονε του

Δαρδάνου , συνετού νου έργα γέγονεν ( γίνεσθαι δεί ) ,

άνδρα άρω , ταχέως δε ημάς αναιρήσεσθαι ΰπολαμ-

βάΐΌο ■ άλλ' άγε δη φευ'γωμεν 'ίφιπποι , η αύτοΰ λα-

βόίίενοι των γονάτων ίκετεύσωμεν όπως οίκτείρη -

Ούτως είπεν . τψ γεροντι δϊ συνεχΰθη καί ίταράχθη

6 νους , εφοβείτο δέ σφόδρα , ορθοί δι αϊ τρίχες έ

στησαν εν τοίς καμπτοις αύτοΰ μελεσι , ϊστη δε εκ

πλαγείς, αυτός δί 6 Έρμης πλησίον γενόμίνος, τίν

χείρα του γέροντος λαβών , ήρω'τησε . καί είπε προς

αυτόν Που , ω πάτερ, οϋτως ευθυ'νεις τους π ίπ

πους και ημ/όνους κατά τον καιρόν της θείας νυκτός•,

ήνίκα ΰπνωττουσ/ν οί άλλο/ άνθρωπο/ ■ οΰδε συ' γε

εφοβη'θης τους εύτόλμου ισχύος πνέοντας "Ελληνας ,

ο'ι σοι εχθροί κα) ανάρμοστοι την γνωμην , ήγουν εν

άντιοι , πλησίον εϊσίν - τούτων ει τις σε θεάσαιτο κα

τά τον καιρόν της ταχείας μέλαινης νυκτός , τοσαΰτα

επωφελή άγοντα , τις αν δή σοι νους εϊη ; καϊ τί δι

ανόηση κα) πράξεις; ούτε συ νέος ει , γέρων δί σοι

και πτος ακολουθεί , ανδρί αντιμάχεσθαι,Βταν τι πρό

τερος ενόχληση κα) βλά\γ • αλλά ε'γω ουδέν κακόν

σε ποιησω' και δη και άλλον σου άποσοβήσαιμι άν >

αφομοιω γάρ σε τψ αγαπητω πατρι''. Ώρός τοΰτον δε

μετά ταΰτ άπεκρ/νατο 6 θεοιιδης γέρων Πρίαμος• Ου-

τω που ταΰτα ίχει , ω προσφιλεστατον τεκνον , ωσ-

περ λέγεις, αλλ' όντως και εμου χείρα ύπερε'σχε

τις των θέων , ος μοι τοιούτον όδοιπόρον επεμ\εν

ωστ άπαντησαι, δεζιόν και ωφελιμον , οίος δη συ το

σώμα και την μορφή ν θαυμαστός εί , κα) νω έφρενω-

μίνος ί εκ μακαρίων δε γονέων υπάρχεις ■ Προς τοΰ-

<τον δε ειπεν ο φόνου καθαρός άγγελος Έρμης- Ναί
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Να; δ» ταΰτά γε πάντα , γίρον , κατά μοίραν εειπας'

38θ Αλλ' άγε μοι τάδε εΐπ^ε, και άτρεκίως κατάλεζον >

Ήί πα ε'κπέμπεις κειμήλια πολλά και εσθλά

''Ανδρας ίς αλλοδαπούς, 7να περ τάδε τοι σόα μίμνγ^

*Η νι'δνι πάντες καταλείπετε 'Ίλιον ίρήν

Δειδιοτες\ τοιος γαρ αναρ ωριστος ολωλεν

385 Σος παίς' οϋ μεν γάρ τι μάχης επεδεΰετ 'Αχαιών

Τον δ' ήμείβετ ζπείτα γέρων Πρίαμος Ζτεοείδής'

Τ ίς δε συ ε'σσι, φεριστε , τε'ων δ' ε'ζ ε'σσι τοκήων ,

"Ος μοι χαλά τον ο'ιτον άπότμου παιδός ινισπες;

Τον δ' άντε προσεειπε διάκτορος Άργεκρόντϊΐς'

39° Πείρα ε'μειο, γεραίε, και ειρεαι'Έκτορα δίον

Ύόν μεν εγω μαλα πολλά μάχρ ενι κυδιανείρϊΐ

Όρθαλμοΐσιν όπωπα' και ευτ επί ναυσίν ελάσσας

Άργείους κτείνεσκε, Παίζων όζει χαλκω '

Ήμεϊς δ ίσταότες θαυμάζομεν ου γάρ Άχιλλενς

3ρ5 Ει α μάρνασδαι , κ,εχολωμε'νος Ατρείωνι .

Τοΰ γάρ εγω ν θεράπων, μία δ' 'ήγαγε ννινς ενεργής"

Μυρμιδόνων δ ε'ζ ειμί • πατήρ δε μοι εστί Πολνατωρ'

Άφνειός μεν όδ' εστί ' γέρων δε , ως συ περ ωδε%

*Εζ δε οι νΐίες εασιν , εγω δε οι έβδομος είμι'

^00 Των μίτα παλλόμενος, κλήρωλάχων ε'νθάδ ί'πεσθαί'

Νϋν δ' ηλθον πεδίονδ' άπό ννιων ήωθεν γάρ

Θήσονται περί άστυ μάχην ε'λίκωπες Αχαιοί.

'Ασ-γαλόωσι γάρ ο'ίγε καθήμενοι, οϋδε δύνανται

Ισχειν ίσσυμίνους τολε'μου βασιλϊες Αχαιών.

4θ5 Ύόν δ' ήμείβίτ' ε πάτα γέρων Πρίαμος θεοειδής'

Εί μεν δή θεράπων Πνληίάδεω Άχιλήος

Ο
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δη ταΰτα πάντα, ω γερον , κατά το πρέπον είπες,

άλλ' άγε τοΰτό μοι Ηπε , και αληθώς ίρμήνευσον ■

αρά που εκπέμπεις κτήματα πολλά και αγαθά ει ς

άνδρας έτίρας γης, Ίνα σοι ταΰτα σώα μενωσιν , ί

πάντες ήδη κατχλείπίτε τά ίεράν'Ίλιον φοβούμενοι ;

τοιούτος γαρ άνήρ άριστος απωλετο ο σος νιος, ου

μην γάρ τι εν τίί μάγρ ήττάτο των Ελλήνων, προς

τούτον δε άπεκρίνετο μετά ταΰτα ο την μορφήν ό

μοιος τοις θεοί ς γέρων Πρίαμος ' Τις δ£ συ ει , βέλ

τιστε ; εκ τίνων σε γονέων υπάρχεις , ος μοι καλώς

τον ολεθρον του δυστυχούς υ'ιοΰ είπες ; Προς τοΰτον

σε είπενό φόνου καθαρός άγγελος Έρμη ς' Απόπει

ρα εμού, γίρον , καΐ έρωτας περί τοΰ ενδοξότατου

"Έχτορος ■ τοΰτον μεν τοι εγώ πάνυ πολλάκις ϊν τψ

τους άνδρας δοζάζοντι πολίμω εθεασάμεν τοις οφ

θαλμούς , και ήν/κα παρά τάς ναΰς ίπιδιώζας τους

"Έλληνας άπέκτεινί διχοτόμων σιδήρω όζει" , ημείς δε

ιστάμενοι έθαυμάζομεν , ου γάρ τοι 6 Άχιλλίύς άφ-

ίει{η) πολεμείν όργιζόμενος τω ύ/φ τού'Ατρε'ως. τοΰ

τον γάρ εγώ θεράπων ειμί , μία δε ναν ς ευ κατα

σκευασμένη ηγαγίν , ίκ. των Μυρμιδόνων δ£ ει μι ,

πάτηρ δί μοι ε'στί Πολυήτωρ) πλούσιος μεν ούτος

υπάρχει, γέρων δε ούτως, ώσπερ σύ' ίζ δ£ αύτώ

νιοι ΰπάρχουσιν , ΐγώ δε αύτω έβδομος τυγχάνω ,

μεθ' ών κληρούμενος, ελαχον κλήρω πορευθήνου. εν

ταύθα , νυνί δε άφικόμην είς το πεδίον άπό τών

νεών " 'ίωθεν γάρ ποιήσονταχ περί την πάλιν μάχην

οι ίϋόφθαλμοι "Ελληνες , δυσχεραίνουσι γάρ και ά-

γανακτούσιν ούτοι καθήμενοι ούαέ δύνανται κατ(επ)

έχπν αυτούς εφορμώντας , άπο του πολίμου οί βα

σιλείς τών Ελλήνων • Προς τούτον δί άπεχρίνετο

μετά ταύτα ό θεοειδής γέρων ΤΙρίαμος ' Έπίΐδή θί-

ράπων Άχιλλέως του υιού του Πηλεως υπάρχεις ,
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Ε/ς, άγε δη μοι πάσαν αληθείην κατάλεζον ,

ΎΗ ε τι παρ νήντσιν ε'μός πάι'ς, ηε' μιν 'ήδη

νϊ\ιο~ι χυιτίν μελεκττι ταμών προυΒ'ηχεν 'Αχιλλευς',

4-10 Τον δ' άντε προσεειπε διάκτορος Άργαφο'ντης'

*Ω γε'ρον > ου πω τόνδε κυ'νες φάγον , ου'δ' οιωνοί '

Άλλ' ετι κείνος κείται Άχιλληος παρά νηϊ

Αυτούς ίΐ> χλκτίγιτί' δνωδεχάτη δε' οι ηώς

Κοιμένω, ούδί τι οι χρως ιτηπεται, ου δε μ/ν εΰλαί

4ΐ5 'Έσ•θονο~\ α'ι ρά τε ρωτάς αρηιφάτονς χατεδουσ•ιν•

ΤΗ μίν μιν περί σ-ημα ε'οΰ ε'τάροιο φίλο/ο

"Έλκει άχηδέσ•τωζ) ηώς οτε δια φανείV

Ουδέ μιν αίχΰν&' $ειοιό κεν αυτός ΐπελθών.

Οίον εερσήεις κείται , περί <Γ α'ι μα νενιπται ,

420 Ου'δε' ποθι μιαρός ■ συν δ' ελκεα πάντα μεμυκεν^

Όσσ' ίτΰπη' πολε'ες γαρ ϊπ' αύτώ χαλχον ίλασσαΜ'

"Ως τοι χήδονται μάκαρες &εοϊ υϊος ίηος,

Και νεκνός περ ίόντος' επεί σφι φίλος περί κηρι•

*Ως φάτο• γη'θησεν δ' ο γέρων , και άμείβετο μΰθω'

4-5 'ίΐ τάχος, η ρ" αγαθόν καΐ ϊναι'σιμα δώρα διδοϋναι

Αθανάτοις' επεί ου ποτ εμος παις, είποτ' Ζην γε ,

Αη'θετ' ένι μεγάροισι θεών, οΐ'Όλυμπον ε χουνΓ

Τω οι άπεμνη'σαντο και ΐν &ανάτοιό περ α'ίσγ

Άλλ' άγε δη το'δε δίζαι ε'μεΰ πάρα καλόν άλοισον

43ο Αυτόν τε, ρΰσαι, πίμ\ον δί με, συν γε ^εοΐσιν,

'Όφρα κεν ες κλισίην ΊΙηληι άδεω αφίχωμαι-

Τον δ' αύτε προαίειπε διάκτορος 'Αργϊ-ιφοντης'

ΤΙαρα έμεϊο, γίρα/ε , νεωτέρου, ουδέ με πείσεις•

"Ος με χέλνι σέο δώρα παρεζ ΆχιΤ&ηος δϊχεσθαι .
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φέρε δη μοι πάσαν τήν αληθειχν κάτειπε ■ άρ 'ετι

•παρά ταϊς ναυσιν ό ε'μός υιός μένει ■ η ήδη αυτόν

τάϊς εαυτόν κυΤι 'κατα μέλος διακο•\,ας προέθηκεν ό

"Άχιλλεΰς ■ Προς τούτον δε ειπενό φόνου καθαρός ά'γ-

γελος'Έ,ρμής' ΤΩ γε'ρον, ουπω τούτον γε κυνες εφα-

•γον ουδέ όρνεα • αλλ' Ιτι εκείνος κείται παρά γ>7 νη)

του Άχιλλε'ως , ούτως εν τάΐς σκηνοίς , δωδέκατη δε

αυτω ήμερα κειμε'νω , ου'δε' τι αυτω σήπεται και δι-

«ρ'ρ'« το σώμα , ου$£ σκωληκες αυτόν ί'σθ/ουσιν , ο?

δή τους εν πολίμω πεφονευμίνους άνδρας χατατρω-

γουσιν • όντως μεν αυτόν περί τό μνήμα τοΰ εαυτού"

αγαπητού φίλου επισύρει ανηλεώς , ήν'ικα φανη ή εν

δοξότατη ήμερα }οΰ χαταισχΰνει δ' αυτόν. Θαυμάσει•

ας αν και αυτός παραγενόμενος , όπως δεδροσισμέ-

νος και διερρός κείται , περιιίνιπται δε και περιγ-

ρε'θη τό αίμα , ουδέ ποι μεμολυμενος ΐστι' • πάντα δε

τά τραύματα περιεστάλη και συνεκλε'ισθη Όσα εβλή

θη" πολλοί γαρ εν αΰτψ σ/δηρον διεπερασαν ούτως

σοι φροντίζουσιν οι μακάριοι θεοί τοΰ αγαθού υιού,

χα} νεκρού γε 'όντος• επειδή αυτοίς αγαπητός ή ν ως

μάλιστα κατά \υχήν . Ούτως ειπεν εχάρη δε ό

γέρων και άπεκρίνατο λόγω• Ω τίχνον , όντως δή

αγαθόν και τό εναισίμως χα) ευ'σεβως δώρα διδόναι

τοίς αθάνατοις θεοϊς, επειδή ούδεπωποτε ό ε'μός υιός.,

ειποτε ην, ΐπελαθετο εν τοις οϊκοις των θέων , ο?

τον Ολυμπον οϊκούσι • δι Β αυτω άπεμνημόνευσαν

χ,άΊ εν τή τοΰ θανάτου γε μ,οίρα ■ Άλλ' άγε •δή τού-

το αποάίζαι παρ εμού το περικαλλες ποτηριον, εμε

τί σώσον , πεμ\ον δε με συν τοις θεοΐς όπως αν εις

την σκηνήν αφ'χ^μαι τού υιού τοΰ Πηλεως • Πρ^ς τού

τον δε είπεν ό φόνου καθαρός άγγελος Έρμης Από

πειρα εμού, ω γερον, νεωτέρου• ου καταπε/σας δε"

με 5 'ός με κελεύεις σά δώρα δε'χεσθαι παρά γνώ

μη» του Άχιλλέως • Τούτον μέν ουν εγω φοβούμαι.
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435 Τον μεν εγώ δείδοικα , και αίδίομαι περί κηρι

Συλεϋαν , μη μοι' τι κακόν μετο'πισθε γενηται ■

Σοι ί' αν εγω πομπός και κε κλυτόν "Αργός ίκοίμην^

'Ενίυκεως εν νηϊ θοϊϊ , η πεζός αμαρτιών •

Ουκ αν τις τοι ,πομπόν όνοσσάμενος , μαχεσαιτο•

44° Η, κχά άνα'/ξας Έριοΰνιος άρμα και ίππους,

Καρπαλιμας μάστιγα και ηνία λάζετο χερσίν

Εν σ ε πνευσ Ί πποισι και ήμιόνοις μίνος ηύ .

Αλλ' ότε $η πύργους τε νέων και τάφρον Ί'κοντό,

Οι: σε νέον περί δόρπα φυλακτηρες πονίοντο•,

44^ Το/ σι $ ιφ' νπνον ίχενε ίιάκτορος Άργθΐφόντης

ΤΙάσιν ά'φαρ ί ωίζε πυ'λας, και άπωσενόχηας,

Ές $' άγαγε Πρι'αμόν τε και άγλαά δωρ επ απήνης•

Αλλ' οτε ση κλισιην ΪΙηληϊάδεω άφίκοντο

'Ύ-\,ηλη\, την Μυρμιδόνες ποίησαν άνακτι ,

45ο Δοΰρ' ελάτης κίρσαντες' άτάρ καθΰτερθεν ερε-^,χ»

Ααχνήίντ όροφον, λΘίμωνο'θεν άμη'σαντες'

Αμφι $έ οι μεγάλην αυ'λην ποίησαν άνακτι

Σταυροί'σιν πυκινοϊσΐ' θυ'ρην <Γ εχε μοΰνος επιβλης

Είλάτινος , τον τρεΊς μεν επιρρησσεσκον ' Αχαιοί ,

455 Τρεις <Γ άναοι'γεσκον μεγάλην κληϊδα &υραων

Των άλλων Άχ/λευς <Γ άρ επιρρήσσεσκε και οίος-

Δη ρα το'3- Έρμει ας εριούνιος ωζε γεροντι ,

'Ες <Γ αγαγε κλυτα <$6>ρα ποδωκεϊ ΤΙηλείωνι ,

Έζ Ίππων <Γ άτεβαινεν επί χ&ονί , φω'νησε'ν τε '

46ο £1 γε'ρον, ήτοι εγω θεός άμβροτος είλη'λουθα

Ερμείας• σοι γάρ με πατήρ άμα πομπό ν όπασσεν

Άλλ ήτοι μεν εγω πάλιν εϊσομαι } οΰ$' Άχιληος
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και αιδούμαι τα μάλιστα κατά -\.υχήν συλαν και

νφαιρεϊσΒ•αι μη' τι κακόν μετά ταυτά μοι γένηται ,

σοι' δε εγώ οδηγός και μίχρι του ενδόξου 'Άργους

άρίΛοΙμην αν επιμελώς ϊν ταχεία νήι , η πεζός συνο

δοιπόρων ούχ. α» τις σοι τον όδηγόν μεμ\αμίνος ίϊς

μάχην κατασταίη ■ Έιπε, και άναπηδήσας εις το

άρμα (όχημα) και τους ίππους 6 πολυωφελής Έρ

μης , ταχίως την μάστιγα κάΊ τάς ήνίας έλαβε ταϊς

χερσίν , ενέπνευσε δε τοις 'ιπποις κάί τοις ήμιονοις

προθυμία» αγαθήν . αλλ' όπηνίκα δη εις τους πύρ

γους {το τείχος των νεών) , και την ταφρον α,φι κοντό ' οι

φύλακες δί νεωστι περί το δεϊπνον ε πόνου ντο , και

εδειπνοποιήσαντο , τούτοις επίχεεν ύπνον ό φόνου κα

θαρός άγγελος Έρμης } πασι, ταχέως δε τάς πυ'λας

άνέωζε , και χπερρι\ε τους μοχλούς > εισήγαγε δε

•ήν 75 Πρίαμον και τα λαμπρά δώρα επί άμάζης •

Άλλ' όπηνίκα δή αφίκοντο εις την σκηνήν του νιου

τοϋ ΤΙηλέως•, την ύ-\,ηλήν, ήν οι Μυρμιδόνες κατε-

σκέυασα» τω βασιλεϊ ζυ'λα ελάτης κό^οωτες , υ'περ-

άνωθεν δε ίπέθηκαυν και εςέγασαν όροφήν δασείαν , εκ

λειμώιος θερ/σοντες, πέριξ δε μεγάλην αυ'λήν ϊποι'-

ϊΐσχν αυτω τω βασιλεϊ > πυκνοί ς ζυ'λοις ορθοίς και

οζέσιν , την θΰρα» δε συνείχεν μόνος μοχλός βζ ελά

της ) τούτον τρβς μεν Έλληνες επέκλειον , τρεις δε

Μ νοιγον ιόν μίγαν μοχλόν των θυρών , από τών άλ

λων , Άχιλλευς δέ και μόνος επέκλειε . Ύότε δη ου ν

6 πολυωφελής Έρμης ηνοιζε τω γέροντι , εισήγαγε

δε τά ένδοξα δώρα τω ταχΰποδι Αχιλλεϊ , απέβη

δε ίΛ των Ίππων εις γη ν και είτεν . *Ω γίρον ,εγώ

μιν θεός άφθαρτος ίλήλνθα Ερμής» σοι γάρ με ό

πατήρ όδηγόν παρίσχετο' άλλ' εγώ μεντοι εις του'-

π'ισω πορεΰσομαι, ουδέ εις τους Άχιλλέως όφθαλ-
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Όφ^αλμους είσ-ειμΓ νεμεοΌΎΐτον δε κεν εϊη,

Αθάνατο» θεό» ω δε βροτους άγαπαζεμεν άνταν.

4^65 ϋΰ»*! δ' ΐίτελ$ω» λάβε γοΰνατα Πηλείωνος,

Καί μιν ΰπερ πατρός και μκτίρος ύϋκόμοιο

Αί<τ<τεοΊ καί τίκεος' "να οι <τύν $υμόν όρίνγς.

αΩ.ς άρα φωνήσ-ας άπεβα προς μακράν "Ολυμπο»

Ερμείας• ΤΙρ/αμος δ' έζ Ίππων άλτο χαμάζε,

4?0 Ιδαίον δε κατ αΰθι λίπεν • ο δε μίμνεν ε'ρυ'κω»

"Ιππους ημιόνους τβ ■ γέρων δ ίθυς χ/εν οίκου ,

Τίί ρ" Άχιλευς 'ίζεσκε, Αιί φίλος' εν δε μι» αυ'τόν

Έυρ' • εταροι δ' άπάνενθε κα5είατο• τω δε δν' οι ω

'Ήρως Αύτομεδων τί, καί'Άλκιμος οζοςΆρνος,

4£-5 ΤΙοίπνυον παρεόντε ' νίον δ' άπίλνγεν εδωδϋς

νΐ>ο~θων καί πίνων, 'ΐτι καί παρεκειτο τράπεζα•

Τχ'ς δ'ελαθ' εια-ελθων Πρίαμος μέγας άγχι δ'άρχ ς•άς7

Χερ<τίν Άχίλλϋος λάβε γουνατα , και κΰσε χείρας

Αεινάς, άνδροφο'νους, αϊ οί πόλε ας κτάνον υϊας•

48ο 'Ώς δ' όταν άνδρ άτϊΐ πυκινη λάβρ , οστ ενϊ πάτρνι

Φώτα κατακτείνας , άλλον εζίκετο δϋμον ,

Άνδρος %ς άφνειοΰ , θάμβος δ' ε χι* είσορόωντας *

ΛΩς 'Αχιλεύς θάμβηβΊ» , ίδων Πρίαμον $εοειδέα •

Θάμβησ-αν δε και άλλοι , ες αλλήλους δε 'ίδοηο

485 Τον και λκτσομενος Πρίαμος προς μϋθον εειπε '

ΜνΫίο~αι πατρός σείο, θεοΐς ε'πιείκελ' Άχιλλεΰ,

Τηλίκου, ωο-περ εγων, όλοω επ\ γήραος οΰδφ.

Καί μεν που κείνον περιναάταχ άμφις εόντες

Ύείρουσ-', ου'δε τις εστίν , άρνίν και λοιγόν άμΰναχ'

4^0 Άλλ' %τοι κείνος γε , σ&εν ζω'οντος άκούων ,

<

\
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μούς άφίζομαι , μεμπτον γαρ άν ειη χαί αιάζιον -,α-

ϋανατον θεόν ούτως ανθρώπους θνητούς αγαπάν φα-

νερώς ■ <τύ σε είσελθων , λαβοΰ των γονάτων τοΰ

νιου τοΰ Πηλέως, χαί προς πατρός χαί μητρός χαλ-

λικόμου αύτον ίχίτευσ-ον , και τοΰ τέκνου , όπως αυ

τού την -^νχην ο~υνταράζγς. Ούτω δό εΐπων α,πηλ-

6εν επί τον ν^,αλόν 'Όλυμπον ό Έρμης• 6 Πρίαμος

δε χατεπέδητεν ε'χ των ίππων επί την γην , τον I-

δάίον σε χατέλιπεν αυτόθι, ούτος δε 'ίμενε κατέχων

τους ίππους και τους ήμιονους- ό γέρων δε ε•^5ύ

τοΰ οιχου επορευ'βτο , ένθα δή Άχιλλεύς καθν,ατΊο ό

φίλος τοΰ Δ,ιός , ένδον δε αϋτον ευρεν , οι φίλοι δε

ττόρρωθεν χαθηντο' ούτοι δε οί δυο μόνοι ό ή'ρως Αύ-

τομέδων, χαί Άλχιμέδων ο τοΰ 'Άρεος κλάδος υπ

ηρετούν παρόντες (ίνδον όντες), νεωττί δε άπεπαϋετο

της τροφής ί<τθίων και πίνων , 'έτι και η τράπεζα

παρεκειτο' τούτους $ ε ελαθεν είσελθων ό μέγα; Πρί

αμος , πλησίον δε στάς ελάβετο τους χερσ\ των γο

νάτων τοΰ Αχιλλέως καΊ έφίλησε τάς χείρας τας <τ>ο-

βεράζ χαΐ αποκτεινούσας τους άνδρας ■ αι δη άνεί-

λον πολλούς υιούς αύτοΰ ■ "Άσπιρ δε όταν άνδρα

βλάβη πυκνή χαί μεγάλη χαταλαβη , όστις εν τρ

ττΛτρίδι άνδρα φονευσας άφικετο εις δ'ημον άλλων,

εις οικία» ανδρός πλουσίου , ε'κπληξις δε πάντας

κάτεχα τους θεωμε'νους' ούτως εζεπλάγη ό Αχιλ-

λεϋς θεασάμενος Πρίαμον τον έχοντα θείον είδος, έζ-

ιπλάγησαν δε χα\ οί άλλοι, προς αλλήλους δε απέ

βλεπαν προς τοΰτον δε χαί ίχετιυων ο Πρίαμος είπε

λόγον ■ Μνήσθητι τοΰ σοΰ πατρός, ω Ομοιε τοίς θεοίς

Άχιλλεΰ , τοιούτου, ο'ιός περ έγω τυγχάνω εν τη

βατήρι τοΰ γήρως, χαι μην που κακεινον οί περίοικοι

χύχλωθεν (χεχωρισμένοι τγ γνώμη και ενάντιοι) όν

τες καταπονοΰσιν , ουδέ τις υπάρχει άποσοβησια την

κατάραν χαί τον όλεθρον, άλλ' εκείνος γε μεν σαϋ

ζώντος άχου'ων , άγάλλεται εν τγ ^λΐ* χα' ελπίζει

νοί. ιν. *5
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Χαίρει τ ίν 5υμώ , επι τ έλκεται υι ματα πάντα

'Ό-^εσ^αι φίλον υ'ιόν 5 από Τρρι'νιθερ Ιόντα. •

Αυτάρ εγώ πανάποτμος , επει τίκον υ'ιας αρίστους

Τροίνι ί'ν βόρθίφ, τώϊν <Γ ου τ/ να, φνμ) λελείφθαι .

49$ Πί/τ»κοντοί μοι ήσαν , ότ' νι'λυθον ν/ ες Αχαιών •

Έννεακαίίεκα μεν μοι ίϋς εκ νηΰΰος ήταν,

Τους ί' άλλους μοι ετ/κτον ενι μεγαροισι γυναίκες.

Των μεν πολλών θουρος 'Άρης ύπο γοΰνατ ελυσεν

Ος σε μοι ο/ος εην, ειρυτο αε άστυ και αυτούς,

5θθ Τον συ πρώην κτεινας , άμυνόμενον περ) πατρίς,

"Εκτορα' τοΰ νϋν ε'ΐνεχ ι κάνω ιϋας Αχαιών)

Αυσόμενος πάρα σειο , φίρω $ άπερείσί άποινα .

Άλλ' αίδείο θεους^ Άχιλεϋ , αυτόν τ ζλεησον 7

Μνασάμενος σου πατρός ' εγώ ί' ελλεεινότερός περ,

5θ5 'Έτλνιν ο\ οι' ου πω τις έπιχθόνιος βροτός άλλος ,

Ά^ίρο^ παιοΌφόνοιο ποτ) στόμα χειρ ορεγεσθαι .

*Ω.ς φάτο-τω $' ά'ρα πατρός υ'φ' Ίμερον ωρσε γόοιο ,

Αψαμένος $' αρα χειρός , απώσα,το νίκα γέροντα .

Τώ $ε μνασαμένω , ο μεν *Έκτορος άνοραρόνοιο ,

5ΐΟ Κλχϊ' άίινά, προπάροιθε ποίων Άχιλϋος ελυσθείς'

Αυτάρ Άχιλλεύς κλάίεν ε'όν πατίρ , άλλοτε $' ούτε

ϊΐάτροκλον • τών $έ στοναχη κατά δώματ όρώρει.

Αυταρ επει' ρα γοοιο τετάρπετο οίος Άχιλλευς)

Και οι από πραπί$ων ΰλθ' ίμερος, »σ από γυιων,

5ι5> Αότίκ από θρόνου ώρτο} γέροντα ^ χειρός αν/στη 1

Οίκτε/ρων πολιον τε κάρ», πολιόν τε γίνειον •

Και μιν ρωνησας επεα πτερόεντα προσηυ'ία •

Α ^ί/λ',» $» πολλά κάκ άνσχεο σαν καιά θυμόν.

>■
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πάσας τα ημέρας θεάσασθαι τον αγαπητον ΰιόν πα-

ραγενόμενον εκ τής Τροιας' έγω δε διστυχίστατος,

επειδή ί'γέννησα νιους βέλτιστους εν τη ευ'ρυχωρω

Ύροία , τούτων δΐ ουδενα ΰπολελεϊφθχι ύπολαμβά-

νω' πεντήκοντα μοι ήσαν νιοι , ό'τε ήλθον ο'ι υιοί των

"Έλληνα* δέκα και εννέα μεν μοι νισαν εκ μιας. κοι

λίας , τους άλλους δε μοι , έτεκον εν τοΊς οίκοις αχ

■γυναίκες" τούτων μεν των πολ? ων ό όρμϊΐτίας'Άρ»;

διέλυσε και ε νέκρωσε τα γόνατα• ο ς ο ε μοι μόνος ημ

ϋσωζε σε τήν πολιν και τους πολίτας > πντον συ πρό

μικρού άν&λες άντιμαχομενον υπέρ τής πατρίδος, τον

"Εκτορα' τούτου ένεκα νυν παρεγενόμην εις της ναΰς

των Έλλ»νων λυτρωσόμειος αυτόν παρά σον , φίρω

δέ άπειρα λυ'τρα • αλλ* αίδον και σέβου τνύς θεούς,

ω Άχιλλεν , και έμέ ο'ι'κτειρον , μνησθείς τον σον

πστρός ' έγω σε οικτρότερος και α,θ/ιωτερός ρΐμι • πε-

πονθα δε, οι α ουδείς πω επίγειος άλλος άνήρ'

έκτείνειν την χείρα προς στόμα ανδρός άποκτείναν-

τος ιόν έμόν παιδα (ΰιόν)' Ούτως είπε, τουτρ δε

διήγειρεν επιθυμία» θρήνου χάριν τον πατρός- λαβό-

μενος δε τής χειρός άπεωθήσατο ήρεμα τον γέροντα •

ούτοι δε άναμνησθέντες, ό μέν 'Έκτορος τον τους άν

δρας άποκτίίνοντος, έκλαιεν αδιαλείπτως, έμπροσθεν

των ποδών τιϋ Άχιλλίως παραλυθείς (κουφισ&είς)

χα) πεσων ό Άχιλλεύς δε έκλαιε τον εαυτόν πατέ

ρα, άλλοτε δε πάλιν τον Πχτροκλον , τούτων δέ τό

νος κατά τα οικήματα ήγερθν έπεί δέ θρήνου άπ<.-

λαυσεν ό ενδοξότατος Άχιλλεύς και αύτω άπό τής

διανοίας άνεχωρησεν ή επιθυμία , και από των με

λών παραχρήμα άπανεστη τον θρόιου- τον γίρο^τα

δέ άπό τής χειρός άνεστησεν έλεων τήν τε λευκήν

κεφαλήν, και ιόν λευκόν πω'γωνα , και φωιήσας προς

αυτόν 'ίλεγε λόγους ταχείζ . ίϊ άθλιε , όντως δή πολ

λά δεινά ύπίμεινας κατά τήν σαυτον \υχήν • πως
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ΙΙως ετλκς ΐν) νΧας Αχαιών ελθεμεν οίος,

&ΊΟ Άνδρος ες όφθλάμους, ος τοι πολιάς τε χαί εσθλους

Ύίεας εζενα'ριζα; σιδιίρειον νυ τοι οτορ .

Άλλ' άγε ί» χατ αρ 'έζευ ε'π) θρόνου" άλγεα δ' ίμπτ/ίς

Έν θυμω χαταχείσθαι ε άσσομεν, άχνυ'μενοι περ•

Ου γάρ ης πρϋζις πελεται χρυεροϊο γοοιο-

525 ΛΩ.ς γαρ ΐπεχλωσαντο 5εο) δειλοίσι βροτοίσι,

Χωειν άχνυμίνους' αϋτο) δε τ άχνιδίες είσί-

Δοιο) γάρ τε πίθοι χαταχείαται έν Διός οΰδει

Δώρων, οία δίδωσι , κακών έτερος δε , ε'άων

τΩι μεν χαχμίζας δφ* Ζευς τερπιχίραυνος,

53ο 'Άλλοτε μεν τε χακω ογε χόρεται, άλλοτε δ' εσθλω'

νΩ.4 δί χε των λυγρων ίων, λωβητόν 'ί^νιχε-

Και ε χαχ•» βοο'βρωστις ε π) χθόνα δι αν ελαυν&'

Φοίτα δ ούτε θεοΐσι τετιμνμενος, ούτε βροτοισιν.

βί1ς μεν και ΐΐϊΐλϋί θίο< δόσαν άγλαά δώρα,

535 Έχ γενετής • πάντας γάρ επ ανθρώπους εχεχαστο

. 'Όλβω τε , πλουτω τε , άνασσε δε Μυρμιδόνεσσι ,

Και ο! 2τννιτψ εοντι θεάν ποίησα» άχοιτιν '

Άλλ' επ\ χαί τω θίίχε θεός κακόν, οττι ο/' ούτε

ΤΙα/δων εν μεγάροισι γοννί γενετο χρειόντων ,

54θ Άλλ' ε να παϊδα τεχεν παναώριον οϋδύ νυ τον γε

Τηράσχοντα χομι'ζω , ϊπε) μάλα τνιλο'θι πάτρνς

τΗμαι εν) Ύροίγ, σέ τε χήδων , τϋδε σα. τάχνα-

Κα/ σε, γερον, το πρΊν μεν άχου'ομεν ολβιον είναι,

'Όσσον Αέσβος άνω•, Μάχαρος εδος εντός ϊέργα,

545 Καί Φρυγία χαθυ'περθε , χαί Ελλήσποντος απείρων,

Τύ>ι> <τε, γέρον} πλουτω τε χα\ υίάσι φασί χεχασθαι.
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ήνέσχου παρεγενέσθαι- μόνος είς τάς ναϋς των Έλ-

λήνων είς ανδρός οφθαλμούς , 'ός σοι πολλούς κα\ α

γαθόν ς υιούς άπέκτεινα ; σιδηρά δή σοι •\,υχή Ζνες-ιν .

άλλ' άγε δή κάθισον έπί του θρόνου > τάς λύπας δε

όμοιας εν -^.υχΐ] μέναν καταλίπωμεν καίπερ άλγοΰν-

τες και πάσχοντες" ου γάρ τις πράζις και μηχανή

(ανυσις) υπάρχει του χαλεπού θρήνου• ούτω γάρ ε'π-

εμοι ράσα» και είμαρμε'νον εποίησαν οι θεοί τοις άθλι

ας άνθρωποις , ζην λυπουμειους και άλγοϋντας ' αυ

τοί ο% αλυποι και εύθυμοι τυγχάιΌυσιν • δύο γάρ

πίθοι κατάχειπαι εν τω οίκήματι τού Διός δομάτων,

ων 6 μεν ενέχυρα διδωσι κακών , ό έτερος δε αγα

θών • ώ τινι μεν ου ν καταμίζας και ένωσας δω ό

Ζευς ό τρέπων τους ενάντιους τω κεραυνού ποτέ μεν

ούτος γε κακοις ο ιατρ'ιβεται ποτέ δέ άγα$οϊς ' ω

τινι σ' αν από των δεινών μόνον δω βεβλαμμένον ε-

ποίησε , και μεγάλη ανία καΐ λύπη αυτόν διώκει κα

τά την ενδοζον γη ν , πίριέρχεται δε ούτε ύπό &εών

τιμώμενος, ούτε ύπό ανθρώπων ούτω δη και τω Πη-

λ« έδωκαν οι θεοί δώρα λαμπρά εκ γενέσεως- ύπερ

(«ς) πάντας γάρ τους ανθρώπους έκεκόσμητο (έδο-

ζάζετο) φρονήσει τε κα) παιδεύσει και πλούτω, ε-

βασίλευσε δ£ των Μυρμιδόνων και θνητω όντι αυτω >

θεάν εποίησαν γαμέτη ν, την Θίτιν δηλονότι- αλλ έπ-

ε'θηκεν αύτψ ό θεός δεινόν , ότι αυτω ούτε τέκνων εν

τοις οικοις γόνος έγένετο ήγεμονυόντων • άλλ' ένα ύιόν

έγέννησε παντελώς άωρον , ουδέ γε αυτόν γηρωντχ

γηροτροφω ' επειδή πάνυ ττόρρωθεν της πατρίδος κά-

θημαι έν τγ Τροία, σε τε λυπών {κχκων) και τους σους

παιδας' και δή και σε > ω γε'ρον, το προτερον μέν

άκούομεν εύδαίμονα είναι, καθ όσον ή Λέσβος άνπρ-

γει και δι{περι)ορίζει εντός το ίδαφος του Μχκαρος-

και ή Φρυγία ύπεράνωθεν χα) ό επιμήκης Ελλήσπον

τος ' τΑτχον πάντων-, ω γέρον , πλουτω και ύιοις φασι σε

προέχειν • έπεί δε σοι τη'ιδε την βλάβην έπήνεγκαν
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Αϋτάρ επεΊ τοι πϋμα το'δ' ϋγαγον ουρανίωνες ,

Αιεί τοι περ\ άστυ μαχαι τ άνδροκτασ/αι τε '

'Άνσχεο , μηδ' άλίαστον όδΰρεο σον κατά θυμόν .

55ο Ου γάρ τι πρήξεις άκαχήμένος υΙος Οίος,

Ουδέ μιν ανστήσεις, πρ\ν και κακόν άλλο πάθησθα•

Τον δ ϊΐμείβετ έπειτα γέρων, ΤΙρίαμος θεοειδτής'

Μ» με πω ες θρόνον 7ζε, διοτρεφες , όφρα κεν"Εκτωρ

Κείται ενι κλισ [γσίι> άκνιδϊίς άλλα τάχιστα

555 Αϋσον, ΐν' όφθαλμοϊσιν ιδω' συ δε δέζαι αποινα

Πολλά, τά τοι φίρομεν • συ δε τα ν δ' άπόναιο , και ελθοις

"Σ,νιν ες πατρίδα γαϊαν, ε'πεί με πρώτον εασας

Αϋτον τε ζωειν και όράειν φως ήελι'οιο- (λευς'

Τον δ άρ ΰπόδρα ι'δων προσερη πόδας ωκύς Αχιλ-

56ο Μηκετι νΰν μ ερέθιζε, γερον , νοεω ^ κα) αυτός

"Έκτορά τοι λΰσαΐ' Διόθεν δε μοι άγγελος ήλθε ,

Μμ'τ«ρ , « μ ΐ'τεκεν , θυγάτνρ άλίοιο γέροντος"

Και δε σε γινωσκω , ΤΙριαμε, φρεσίν , ουδέ με λιίθεις,

' Οττι &εών τις σ' νγε θοας επι νϋ ας Αχαιών •

565 Οϋ γάρ κεν τλαία βροτός ελθέμεν , οΰδε μάλ1 ήβων,

Ες στρατόν ουδέ γάρ αν φυλάκουςλάθη, οϋδε κ όχϊ\ας

'Ρεια μετογλ'ισσειε Βυράων ήμετεράων .

Τψ νΰν μή μοι μάλλον εν άλγεσι θυμόν όρίνγς ,

Μη σε, γέρον , ούδ' αυτόν ενι κλισίγσιν εάσω,

5-0 ΚαΙ Ίκετνιν περ ε'όντα, Διός δ' άλ/τωμαι ί'φετμάς.

*Ω.ς ί'φατ' ' εδδεισεν δ' ό γέρων , και ε'πείθετο μυ'θω •

ΪΙνλίι'δης δ' οιχοιο, λέων ως, άλτο θυ'ραζε,

Ουκ οίος• άμα τω γε δυ'ω θεράποντες ε'ποντο,

Ηρ*)$ Αυ'τομέδων τε καΫ'Αλκιμος, ους ρα μάλιστα
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ο/ επουράνιοι , «£/' <το/ ^-ερ/' τ» ν πόλιν πόλεμοι και

φόνοι ανδρών υπόμενε, μηδέ άπαυ'στως όδυρου χχι

θρηνεί χατά την σαυτοϋ \υχήν • οϋ γάρ τι πράξεις

λυποΰμένος ένεκα του άγαμου ύιοΰ , ουδέ αναστήσεις

αυτόν πριν αν και άλλο κακόν πάθγς. Προς τοϋτον

δ£ άπεχρίνατο μετά ταύτα ο θεοειδής γέρων Πρία

μος" Μη πω με είς βράνον κάθιζε, ω ενδοξότατα

τεθραμμενε , ε ως αν ό 'Έκτωρ χεηται εν τοΐις σχηναάς

άμοιρος κηδείας και ενταφιασμού , αλλ ως τάχος

ελευθε ρωσον , Οπως αυτόν θεάσωμαι τοίς οφθαλμοίς ■

συ σε άπόδεζαι τα λύτρα πολλά ά σοι φέρομεν

συ σε τούτων α,πολαύσειας εις ώφίλειαν, και πα-

ραγενοιο εις την ση ν πατρίδα γη ν , επειδή με την

αρχήν εΐασας ζην τε καϊ όραν το φως του ήλιου ■

Προς τούτον δ£ δεινως ΰποβλε\άμενος είπεν ό τά-

χΰπους' Άχιλλίύς • Μηχετι νυν με παροζυνε , ω γε-

ρον , διανοούμαι δε και εγω ελευθέρωσα! σοι τον "Ε-

κτορα , εκ Διός δε μοι άγγελος παρεγενετο ή μή-

τηρ , ήτις με ετεκεν , ή θυγάτηρ του θαλάσσιου γέ

ροντος" καϊ δη και σε επισταμαι, ω ΤΙριαμε, κα

τά διάνοιαν, ουδέ λανθάνεις με ότι σί τις των θέ

ων ήγαγεν επί τας ταχείας ναυς των Ελλήνων , ου

γαρ αν άνάσχοιτό τις άνθρωπος ίλθειν , ουδέ πά

νυ ακμάζων , εις τον στρατον ■ ου γαρ αν δή τους φύ

λακας λάθοι , ουδ' αν τους μοχλούς ραδίως παρα-

κινήσειε των θυρών των ημέτερων δι ο νΰν μη μοι

μάλλον εν λυ'παις την -\,υχήν ταράζεις, μήποτε, ω

γε'ρον , ουδέ σε αυτόν (ν τους σκηνοίς καταλίπω >

χαίπερ όντα παρακλήτορα } του Διός δε αθετήσω τας

εντολάς' Ούτως ειπεν εφοβηθη δε ό γέρων καϊ ε-

πείσθη τω λόγω ' ό υιός δε του Πηλε'ως ωσπερ λε'ων

εκ του οίκου ι'πηδησεν εζω ου' μόνος, συν αύτω δυο

θεράποντες εΐ'ποντο, ό ήρως Αυ'τομε'δων καί * όλκι

μος , ους δή μάλιστα των εταίρων έτι μα και ε'φίλει ό
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5^5 ΤΓ Άχιλευς εταίρων , μετά. Πάτροκλόν γε θανόντα.

Ο'ί τόθ' ύτο ζυγόφιν λυ'ον Ίππους κμιονους τε ,

Ές δ' άγαγον κήρυκα καλη'τορα τοΊο γέροντος '

Κάίί' ε'πι 5/φρου εϊσαν ε'ϋζε'ο-του $' απ άπονης

'Ηιρεον Έκτορενις κεφαλϋς άπερεισΐ αποινα •

58θ Κά$ό*' ίλιπον $ΰο φάρί , εϋνϊΐτόν τε χιτώνα-,

'Όφρα νε'κυν πυκάο~ας δω» οΐκόνδε φε'ρεσθαι •

Δμωάς ο' εκκαλεσας λοΰσαι κίλετ\ άμφί τ άλει-\,αι,

Νόσφιν άαράσας, ως μχ Πρίαμος 7σρ υι'ον

Μ« ο μίν άχνυμίνγ κραί/α χόλον ουκ ερΰσαιτο ■

585 Πα/ία /ίων , Άχιλϋϊ <5" όρινβείη φίλον »τορ ,

Κα/' ί κατακτε/νειε, Αίός <Γ άλίταται εφετμάς-

Τον $' επεί ουν $μωαί λοΰσαν και χρϊσαν ελα'ιω >

Άμφι $ί μιν φάρος χαλάν βάλον , χ'ίί χιτώνα ,

Αυτές τόνγ' Άχ/λευς λεχεων επέθκχεν άειρας}

5οο Συν $' εταροι ή'ειραν ιΰζε'ο'ΤΗν ΐπ' απηνών.

"Ω,,μωζίν τ άρ ε πάτα , φίλον $' όνόμγνεν έταΐρον ■

Μ» μοι, Πάτροκλε, σκυίμα/νε'μεν , αϊκε πυ'θηαι-

Εϊν Ά/ία&ς τ£ρ έων, οτι 'Έκτορα $7ον ε λυτά

ΤΙατρ) φίλω' έπει ου μοι άεικεα δωχεν αποινα '

5θ5 Σοι §' αυ εγω κ) των ¥ αποτάσσομαι, οσσ' επεοικεν.

ΤΗ ρα , και ίς κλισίαν, πάλιν Ϋίι ε $ιος Άχιλλευς'

'Έζετο σ' εν κλισμω πολνο*αι$άλω , ένθεν ανέστη ,

Τοίχου του έτερου, ποτ) $έ Πρίαμον φάτο μϋ&ον

Ύ'ιος μέν ί« τοι λέλυται> γίρον, ως έχ,έλευες•

6θΟ Κείται $' εν λεχεεσσ, άμα ί' ήοΐ φαινομίνγφι

"θ-\εαι αυτός άγων • νυν ό*ε μνασω'μεθα ΰόρπου •

Και γαρ τ ιίύκομος Νιόβη ίμνήσατο σίτου , .

%
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Άχιλλεύς μετά τόν αποθανόντα. ΤΙατροκλον • οΐ τότε

υπό τόν ζυγόν ελυον τους ίππους και τάς{ούς) ημιό-

νους , είσήγαγον δε τον ευ\υχόν κήρυκα του γέρον

τος , εκάθισαν δε επί τυΰ δίφρου , από δ£ της εύ

γεστου και καλώς είργασμένης αμάξης ελάμβανον

τα της κεφαλής τυΰ "Εκτορος πλείστα λυ'τρα, κατέ-

λιπον δε δυο /μάτια , και καλώς ειργασμενο» χι

τώνα , όπως τον νεκρόν είλυ'σας και {περι)καλύ•\,ας

δω ενεγκ&ν εις τον οίκον, τάς δούλας δε καλέσας

'ε'ζω , λοΰσαι προσε'ταζε και περιαλ&ί-\.αα πορρωτερω

ενεγκουσας ι να μη ο' ΙΙρίαμος θίάσηται τον ύιόν, μη

ούτος μίν λελυπημένη καρδία τον θρηνον ουκ επί-

σχοι θεασάμενος ην ύιόν , τω Άχιλλει δέ ταρα-

χθείη ή προσφιλής •\νχη χαί <?ονευσειεν αυτόν , τνΰ

Διός δε άθετησειε τάς εντολάς- Τοΰτον δε επειδή

αϊ δούλου: έλουσαν και έχρισαν ε'λαίω , περιέβαλαν

δε αυτόν φάρος περικαλες και χιτώνα, αυτός ό Α-

χιλλεύς τοΰτον ϊπί τών(ης) δεμνίων ( στρωμνης ) ε

θνικέ κουφίσας (άρα;)} συνανεκοΰφισαν δε καϊ οι

εταίροι, επι τιίν καλώς είργασμίνην άμαζαν• στί-

νάζας δε ε'βόησε μετά ταϋτα, και τον άγαπητον φι'-

λον ωνόμασε λίγων . Μη μοι , ω ΤΙάτροκλε , όργίζου

εάν άκουσνις, καίπερ εν "Αιδου γε ων, Οτι ιόν εν-

δοζοτατον'Έκτνρα ελευθέρωσα τω αγαπητω πατρ'ι'

επειδή ουκ άπρεπη λΰτρα μοι 'ίδωκε , σοι δε εγω

και τούτων άπομερίσομαι , όσα προσήκει ■ *Ειπε δη

κα\ εις την σκηνή ν οπίσω ϊπορευ'θη ό ενδοξότατος

Άχιλλεύς , εκάθισε δε εν καθέδρα, ποιχ,ιλωτάτη , ό

θεν ανέστη, από τοϋ εζ εναντίας τοίχου• είπε δε

προς τον ΤΙρίαμον λόγον • Ό υιός μεν ουν σοι η'λευ-

θε'ρωται , ω γε'ρον , καθάπερ παρεκάλεις , κείται δε

εν τίί στρωμνη , άμα δε τη ήμερα φαινόμενη θεάσρ

συ άγων νυν ι δε μνημονεΰσωμεν δείπνου, και δει-

πνήσωμεν , και γαρ καϊ η καλλίκομος Νιόβη ε'μνη-

βθη τροφής και έφαγε, νιγε δώδεκα ποάδες εν τοις
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Τ$ περ δώδεκα ποαδες ε'ν) μεγάροισιν ολοντο τ

ΛΕ£ μεν θυγατίρες, εζ δ' υ/έίς ήβωοντίς'

!ίοΰ Τους μεν Απόλλων πίφνεν άπ άργυρέοιο βιοίο•,

Χωόμενος Νιόβϊΐ, τάς δ 'Άρτεμις ϊοχεαχρχ,

Ο'Ίιεκ άρα Αατοϊ ίσάσκετο καλλιπαρνιω •

Φ» δοιω τεκίειν , »' δ' αυτή γείνατο πολλούς"

Τω δ' αρα, και δο/ω περ εόντ', άπο πάντας ολεσσαρ.

6 ιο Οι μεν α ρ εννϋμαρ κεατ' ϊν φάνω, ουδέ τις ηεν

Κατθά-\.αα• λαούς δί λ/6ονς ποίησε Κρανίων.

Τους δ αρα τν> δεκάτη θά-\αν θεο) ούρανίωνες•

Ή δ αρα σίτου μνησατ , έπει κάμε δαχρυχάουσα-

Νί/ί' δε που εν πετρνσιν , ?Υ ουρεσιν οίοπόλοισιν,

6ι5 Έν ΊΖιπυ'λω, οθι φασ) θεάων εμμεναι ευ'νάς

Νυμφαίων , αιτ' άμφ' Αχελω/ον ερρωσαντο,

Ενθα , λίθος περ εοΰσα , θέων εκ κήδεα πεσσει .

Άλλ' άγε δη και νωι μεδωμε&α•, δίε γερχΐε,

"Σίτου , έπειτα κεν αυτέ φίλον παίδα κλαίησθα,

6ιο 'Ίλ/ον εϊσαγαγων πολυδάκρυτος δε τοι εσται.

Η και αναίζας οιν άργυφον ωκνς Άχιλλευς

Σφάζ ■ 'ίταροι δ 'εδερόν τε και άμφίπον ευ κατά κοσμον,

Μίο-τυλλόν τ άρ επισταμένως , πείράν τ οβελοισιν,

"Ω,πτησάν τε περιςραδε'ως , ερύσαντό τε πάντα,

6ζΰ Αυτομεδων δ' άρα αΐτον ίλων έπενειμε τραπεζνι

Κάλοι ς εν κανέοισιν ατα'ρ χρε'α νεϊμεν Αχιλλευς •

Οί δ' επ όνείαθ" έτοιμα προκείμενα χείρας ι άλλον.

Αυτάρ έπεί πόσιος και ϊδντν'ος ε'ζ ερον εντο>

Ήτοι Δαρδανίδης Πρίαμος δαΰμαζ' Άχιλϊία,

ύΖο "Οσσος 'ίην , οίος τε' δεοίσι γάρ άντα ε'ω'κει•
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οϊχοις άπίθανον ■ ίζ μεν θυγατέρες , εζ δε υιοί ακ

μάζοντες , τούτους μ£ν 6 Απόλλων ϊφοί'ευσεν άπό

τοΰ αργυρού τόζου , όργισθείς τγ Νιοβρ, ταύτας δε ,

μ' τοΐς ο'ίστοις χαίρουσα "Αρτεμις, δ/ότι δνι τγ Λμ-

το~ι ε'ζισούτο τγ ώραιοτάτ^• ίψϊΐ γαρ δύο τεκείν, αύ

τη δΐ 'έτεκε πολλούς, ούτοι δε χαίπερ οντες δύω ,

απώλεσα* άπαιτας Ούτοι μεν ουν εννία ημέρας ε-

χειντο εν ω τόπω έφονεύθησαα , ουδέ τις «ν χατα3ά-

■\αι,τόν δϋμον δε λίθους εποίησεν ό υιός τη Κρόνου ,

τούτους δί τ« δεκάτη εθα-Ι,α» οι επουράνιοι θεοί, άυτη

δε τροφϋς ΐμνήσθη, επειδή κίχμηχε δακρυρροϋσα'

νϋν δι που ίν πέτραις ϊν ορεσιν , έρκμοις ανθρώπων ,

χα) εν ο'ι ς μονός τις αναστρέφεται, εν Σιπυλω πό/ει

της Αυί/Λζ , ο που φασΐν είναι τάς χο'ιτας (διατριβάς)

των θέων των νυμφών , αχτίνες περί τό ύ'δωρ τοΰ

Αχελώου ποταμού ωρχήσαχτο ερρωμειω;• ϊνθα καί-

περ ούσα λίθος, εχ θέων λύπας πεπαΐνει χα) δια

φέρει • Αλλ αγί δη χα) ημείς φροντι'σωμεν , ενδοξότατε

γέρον , τροψης' μετά ταύτα δάν κλαύσειας τον αγα-

πητον ύιόν άγαγων εις το 'Ίλιον , πολύκλαυστος δέ

σοι ϊσται• Είπε χαι άναστάς κριόν λευκον ό ταχύς

^Α,χιλλεύς έσφαζε , οι εταίροι δε έζεδερόν τε χαί εν

εργούν χαλως χα) κοσμι'ως, εκο\άν τε δ» εις μικρά

έμπειρος χαί διεπερόνησαν το7ς όβελοις , χα; ωπτη-

σα* συνετώς, χαι έζει'λχυσαν άπαντα" ό Αύτομεδων

δέ άρτους λαβών, διαμερίσας επεθηχε τρ τραπε'ζρ

εν περιχαλλίσι χανισχίοις , τά χρέατα δε διεμίρι-

σεν ό Άχιλλεύς- ούτοι δε έπι τά πρόχειρα(ως) κεί

μενα βρωματα τάς χείρας εβαλλον ε'πεί δε τνίς

πόσεως και βρωσεως τον ϊ'ρωτα επλήρωσαν , ό μίν

εκ(άπό)γονος τοΰ Ααρδάνου Πρίαμος ε'θαύμαζε τον

Αχιλλέα όσος ην, και οϊος' άντιχρυς γάρ θεοις ην
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Αυτάρ Δαρ$ανι$»ν Πρίαμον θαυ'μαζεν 'Αχιλλευζγ

Έΐσοροων ό-\ιν τ αγαθών , κάι μΰθον άκοΰων .

Αυτάρ επεί τάρττασαν ες αλλήλους όρόωντες.

Τον πρότερος προσεειπε γέρων ΤΙρ/αμός 6εοει$»ς•

635 Αε'ζον νυν με τάχιστα } $ιοτρεφες , οφρα και «ί»

"Ύπνω υπό γλυκερή ταρπώμεθα κοιμνιθε'ντες'

Ον γάρ 7τω μυσαν οσσε ύπο βλεφάροισιν ε'μοΐσιν ,

Έζ ου σγς ύπο χερσ)ν ε'μός παις ωλεσε θυμόν

Αλλ' αΐει στενάχω και χα'$εα μυρ'ια πίσσω ,

64.0 Αυλϋς εν χο'ρτοισι κυλινδομενος κατά κόπρον •

Νΰν ί» και σίτου πασαμαν , και α'ίθοπα οινον

Ααυχαν/ης κα&ε'ιιχχ' πάρος γε μεν οϋτι πεπάσμκν .

Ή ρ"• Άχιλευς $' ετάροισιν , ίοε δμωγσι χε'λευσε}

Δίμνι' υπ' αΐθου'σνι &ί'μεναι} και ρηγεα καλά,

6^5 ΤΙορφυ'ρε' εμβαλίειν, στορε'σαι τ έφυ'περθε τάπατάς >

Χλαίνας τ ενθεμειχί' οϋλας χαθύπερθεν εσασθαι.

Α'ί $' ι σαν εκ μεγάροιο , δάος μετά χερσιν εχουσαχ.•

Αι-^,α$ άρ ϊστόρεσαν οοια λέγε εγχονε'ονσαι.

Τον ΰ' επιχερτομεων προσέρη πόοας ωχύς Άχιλλευς'

65ο Έκτος μεν $η λε'ζο , γίρον φίλε• μήτις Άχαιων

Ένθαϋ' ε'πε'λθν,σιν βουληφόρος , ο'ί τε' μοι αιει

Βουλάς βουλεΰουσι παράμενοι ^ γ 5 εμις ίστΓ

Των ε'ιτις σε Ί'$οιτο δ"0«ν $ια νυ'κτα μέλαιναν ,

Αϋτ/κ' αν εξείποι Άγαμε μνονι ποιμίνι λαών,

653 Και κεν άνάβλησις λυ'σιος νεκροίο γενάτοι.

'Αλλ' άγε μοι τό$ε είπε , και άτρεχεως χατάλεξον,

ΙΙοσσΰμαρ μίμονάς κτερει ζί'μεν "Έκτορα ^ον)

'Όρρχ τέως αυτός τε μίνω και λαόν έρυχω>
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ομοιος' τον εκγονον $έ του Δαρσανου ΤΙρι'αμον ςθαυ-

μαζεν ,ο Άχιλλεύς θεώμενος αυτόν και κατά ό-ΐιν α

γαθόν , και τον λόγον αΰτοΰ άκουαν ' Έπεί σε εν'-

φράνθησαυν προς αλλήλους όρώντες, προς τούτον πρό•

τερον ειπεν 6 θεοεώής γέρων ΤΙρίαμος- Κοι'μησον νυν

με ως τάχος > ω ενδοξότατα τεθραμμε'νε , όπως αν

$$η και ύπνω ηδίστω ευφρανθώ μεν ύπνώσαντες, ου-

πω γάρ έκάμυσαν οι οφθαλμοί υπό τοις εαοϊς βλε-

φάροις , ίζ ου ύπο των των χειρών απώλεσε την •\,ν-

χήν ο έμός υιος' αλλ' άει στενάζω κα'ι λν'πας ανα

ρίθμητους πεταίιω εν τγ της αυλής ευρυχωρία κυ

λιόμενος κατά την γην ■ νυν/ σέ και τροφής ϊγευσα-

μην , και ο'ινον θερμόν $ιά του λαιμοΰ καθήκα και

ένεβαλον πρότερόν γε μην ουδέν προσηι>εγκάαην .

Έιπε δή'• ό Άγιλλίύς δε το7ς εταίροις και ταις δού-

λαις προσεταζε > στρωμνην υπό τρ προστωω ποιη-

σαι > και περικαλλή ιμάτια {στρώματα) βεβαμ/ιάνα

πορφυρά εμβαλειν , και στρώσαι τάπητας άνω&εν ,

χα) καλύπτρας ενθεΐναι άπαλάς άνωθεν ώστε είληθη-

ναι-, κα) περίβληθϊίναι, αύται δί εζήλθοστν τοί οι-

χου , φώς «V χερσι κατέχουσαι , ταχέως δέ έστρωσαν

$υ'ο κοιτάς ένεργούσαι κα) πονούσαα ■ ΤΙρός τούτον δε

παραλογιζόμένος ειπεν ό ταχύπους Άχιλλευ'ς ' 'Έζω

μϊν ου ν κοιιχήθητι , αγαπητέ .γέρον μη τις των 'Ελ

λήνων ενταύθα άφικηται γνωμοδότης, ο'ι δή μοι αεί

βουλάς ποιούνται παρακαθη μενοι , οία πρέπον έστϊ '

τούτων ει τις σε θεάσαιτο κατά την ταχ&ουν σκοτει-

νην νύκτα > παραχρήμα αν αι-αγγ&λας ΑγαηέμνοΐΊ

τω βασιλέί του στρατού , κα) γένοιτ' αν αναβολή κα)

ύπέρθεσις της ελευθερίας του νεκρού ■ άλλ' άγε ειπί

μοι τούτο, και αληθώς ερμήνευσαν πάσας ή αέρας

πρόθυμη ένταφιάζειν τον ένδοζότατον'Έκτορα' 7 ν £ν

τούτω εγώ τε παραμένω και τον στρατόν διακωλύω

χα) κατέχω- ΤΙρός τούτον δέ μετά ταύτα απειρί
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Τον δ' άμείβετ Ι'πειτα γέρων Πρίαμος θεοειδιίς '

66ο Ει μεν δ» μ εθίλεις τελείται τάφον "Εκτορι δίω,

τΏ.δε' κε' μοι ρέζων, Άχιλεΰ, κεχαρκτμενα 5είνις.

Οιο-θα γαρ , ως κατά άα-τυ ίέλμεθα, ταλόθι δ' ΰλ» ,

Άζεμεν εζ σρεος- μάλα δε Τρήες δεδίασιν ,

Έννΰμαρ μ{ν κ αυτόν ε'νί μεγαροις γοάοιμεν ,

665 Τίί δεκάτη δε κε &άπτοιμεν , δχινϋτό τε λαός'

Ένδεκάτγ δί κε τϋμβον επ' αΰτω ποήσαιμεν ,

Τίί δε δυωδεκάτγ πολεμίζομεν, ειπερ ανάγκα•

Τον δ' αύτε προτεειπε ποδάρκας δΐος'Αχιλλευς'

' Εσται τοί κάΊ ταύτα > γερον Τίρίαμ , ως συ κελεύεις •

6ηο Σχατω γαρ τόσσον πόλεμον χρόνον, ο στον άνωγας.

ΛΩ.ς άρα φωνησας, επί καρπω χείρα γέροντος

"Ελλαβε δεζιτερ^ν , μήπως δείσγ εν/ &υμφ •

Οι μεν άρ εν προδόμω δόμου αυτόθι κοιμήσαντο

Κϋρυζ και ΤΙρι'αμος, πυκινά φρεσί μάδε έχοντες•

6"ΐ5 Αυτάρ Άχιλλεύς ευ δε μυχω κλισίας ίό'τηίκτου'

Τω σε Βρισηϊς παρελέζατο καλλιπάρν,ος •

"Αλλοι μεν ρά θεοί τε και άνε'ρες ίπποκορυτται

Ενδον παννυχιοι, μαλακή δεδμνμένοι ΰτνω'

Άλλ' ου'χ 'Έρμείαν εριου'νιον ύπνος εμαρπτεν,

68ο Όρμαίνοντ άνά θυμόν , όπως Πρίαμον βασιλέα

Ναών εχπε'μ^,ειε, λαθών ιερούς πυλαωρούς-

Στνί δ' άρ όπερ κεψαλνΐς, καί μιν προς μΰθον εειπεν

Ω γερον , ου νΰ τι σοί γε μέλει κακόν οίον ί'θ' εΰ'δεις

Άνδράσιν ίν δνίοισιν, επει σ είατεν Άχιλλευ'ς'

685 Κα< νυν μεν φίλον υίόν ελΰσαο, πολλά δ' εδωκας'

Σεϊο δί κεν ζωοϋ καί τρις τό<τα δοιεν άποινα
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νατο ό,θεοειδγις γίρων Πρίαμος• ει με διϋ βοϋλει ι'χ-

τελίσχι επιτάφια τω ενδοζοτατω'Έχτορι , όντως αν

μοι πραττων , ω Αχιλλευ , τα προς χάριν ποινσ&ι-

ας' οίδας γαρ ότι κατά τύν πόλιν εγχε-Λλείσμε^τα'

πόρρωθι δί ό δρυμός ώστε άγαγ£ν εκ του ορούς '

■πάνυ δί οι Τρώες φόβου ντχχ• Έννία μεν ου ν ν,μίρας

αυτόν έν το~ϊς οϊκοις χλαι'οιμεν αν, τν< δεχάτγ δε θά-

πτοιμεν αν , και ό λαός ευωχοιτο ' τ? ένδεχατ•Λ δε μνϋ-

μα επ' αυτω ποιήσαιμεν αν , τϊι δωδεχχτγ δε πολε-

μήσομεν ει εστίν ανάγκη ' Προς τούτον δε είπεν 6

ταχύπονς ενδοξότατος Άχιλλευς' 'ΈςΌζ σοι και ταύ

τα, ω γίρον Πρίαμε, χαθαπερ σι λέγεις- επισχή-

σω γαρ και διακωλΰσω ΐπί τοσούτον χρόνον τον πό

λεμον , όσον εχίλευσας ■ Ούτω δη ειπών την χείρα

του γέροντος παρά τω χαρπω εκράτησε την δεζιάν ,

ι να μ» ροβϊΐθνί εν τη 4-νλ$ ■ °^7ΌΙ ^ν °νν εν τη

προστωω του ο'ίχου αυτόθι εκοιμηθησαν ότι κηρυ£

και ο Πρίαμος πυκνά και συνετά βουλεύματα κατά

διάνοια» έχοντες ■ ό Άχιλλεύς σε ϋπνωσεν• εν τω εν

δότερα της χαλως ει'ργασμίνης σκηνής ■ ιταρ' αύτΖ

δε η του Βρισέως θνγάτηρ ή περικαλλης χατίκλιθη-

Οί άλλοι μεν ου ν θεοί χα) πολεμισται άνδρες υ'πνωτ-

τυν δι άλας της νυχτός , άπαλω ύπνω κεκρατημένοι'

άλλ' ου τον πολυωφελη Έρμην ύπνος χατελάμβανε ,

διάνου'μενον χατά \υχην όπως Πριαμον τον βασιλέα ,

των νέων εκπέμ-^,ειε χαι αχαγάγοιεν , λαθών τους ιε

ρούς φύλακας των πυλών, ε στη δε υπεράνω της κε

φαλές χαϊ ώπε προς αυτόν λόγον Ω γερον , ουδέν

σοι ϊν φροντι'δι ϊστι το δεινόν ' ω πως ετι χαθευ'-

δεις ίν πολεμίοις ανδράσιν , επειδή σε είασε ζίίν ό

Αχ/λλευς , χαι νυν μεν τον ά,γαπητόν ΰιον ε'λντρω-

σω , πολλά δε έ'δωχας, σοΰ δε ζώντος, χαι τρις

τοσαΰτα δοι εν ά,ν λι/τρα οι μετά ταΟτά σοι υ'πο-
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Τ1α7δες τοί μετόπκτθε λελαμμε'νοι , αικ'Άγαμεμναϊ

Γνοίη <γ' Άτρείδης , γνωωα-ι δε πάντες Αχαιοί.

"Ως ϊφατ' ' εδδεκτεν δ ό γέρων, κήρυκα δ' άν'κττη'

όρο ΤοϊΌ-ι δ' Ερμείας ζεΰζ1 Ίππους ήμιόνους τε •

'νίμφα $ α ρ αυτός ελαυνε κατά ς-ρατόν , ουδί τις εγνω'

Άλλ' οτε δή πόρον /ζον ε'υρ'ρειος ποταμοί ο

Ερμείας μεν επειτ άπε'βη προς μακρόν 'Όλυμπον,

Ήως δε χροκόπεπλος εκίδνατο πα<ταν ε'π' αήαν

6$5 Οι δ' «V άντυ έλων οιμωγή τε στοναχη τε

"Ιππους , ήμίονοι δε νε'κυν φίρον • ουδί τις άλλος

'Έγνω πρόιτθ' ανδρών χαλλιζωνωρ τε γυναικών

Άλλ' άρα ΚαοΌ•άν$ρα, /κ/λ» χρυσή Αφροδίτη,

ΤΙε'ργαμον θίσαναβάσα, φίλον πάτερ είσ-ενόηα-εν

£00 Έίτταότ εν δίφρω , κήρυκα τί άστυβοωτην

Ύόν <Γ άρ εφ ήμιόνων ι δε κείμενον £ν λεχεεο-στ

Κωχυσέν τ άρ ε πάτα, γίγωνε' τε πάν κατά ά<ττυ•

νΟ-\εο-θε, Τρώες, και Τρωίάδες ,'Έκτορ ίόντες,

Ε/ ποτέ και ζωοντι μάχης εκνοστήσαντι

Ίθ5 Χα/ρετ'- επεί μέγα χάρμα τόλει τ ην, παντί τε δήμω.

"Ως εφατ- οϋδϊ τις αύτόθ' εν) πτόλεϊ λ'ιπετ άνήρ,

Οϋδε γυνή ' πάντας γάρ άάο-χετον Ίκετο πένθος '

Άγχοΰ δε ξΰμβληντο πυλάων νεκρόν άγοντι .

ΤΙρωται τω γ άλοχός τε φίλη καί πότνια μήτηρ

710 Τιλλία-θην ερ' άμαζαν εύτροχον άΐξαατΛΐ,

Απτόμεναι κεφαλής• κλαίων δ' άμφια-ταθ όμιλος.

Κα/ νΰ κε δή πρόπαν ήμαρ ες ήε'λιον καταδυντα

"Εκτορα δακρυχίοντες όδΰροντο προ πυλαων ,

Ε/' μή άρ εκ δίφροιο γέρων λαοϊοΊ μετηϋδα ■
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λειρθέντες υιοί ^ εάν ' Αγαμέμνων έπ'κττηταί σε ο τοΰ

Ατρέας , γνωιτι δε και πάνας οι "Ελληνες ■ Ου'τως

εϊπεν • έφζβήθη δε 6 γιρων , τον κήρυκα δε ανε στή

σε , τούτοις σε Έριιής εζευζε τους ίππους κα) τας

ήμιάνας, ταχέως δε αϋτος ήγε κατά τον στρατοί/,

ούδ έ τις ένάησεν , ά,λλ' όπηνίκα δή αφίχοντο εις την

διάβατιν του καλώς ρέοντος ποταμού , ό μεν Ερ,Λί»;

μετά ταΰτα απήλθεν εις τον ΰ-\.ηλον ου'ρανόν Ή ή

μερα δε ή το κροκοίΐδες ίμάτιον έχουσα διεχνθη επί

πάσαν την γήι, ούτοι δε είς τήν πάλιν ήλαυνον συν

στέναγμα και θρηνώ τους Ίππους, αί ήμ!όνοι δε τον

νεκρον ίψερον , ουδέ τις άλλος ενάησε πρότερον των

τε ανδρών κα) των περικαλλεις ζωνας εχορσων γυ

ναικών , άλλα ή Κασσάνδρα ή όμοια τη χ%ν&η Ά-

φροδίτρ, άναβάσα ίΐς την άκροπολιν τον άγατητον

πατίρα εθζάσατο ΐστωτα επι τοΰ οχήματος , και τον

κήρυκα τάν κατά την πολιν βοώντα , τούτον δί επί

των ήμιόνων ε'θεατατο κείμείον εν τη στρωμνη' ω-

λάλυζε γοΰν μετά ταΰτα και αρωνησε κατά πάσαν

την πάλιν ■ 'Ίδετε , ω Τρ^ς , και Τρωαίίς, τον "Ε-

κτορα ελθόντες , ί'ίποτε και ζωντι εκ της μάχης υ-

ποΊτρε\αντι έχαίρετε• επειδή μιγάλη χαρά τη τε

πάλει η ν και παντί τω δήμω • Ού'τω; ει πεν ουδέ τις

αυτόθι εν τυι πάλει χνήρ ΰπίλείφθη ουδέ γυνή " πάν-

τας γάρ άκάθικτον πένθος κατέλαβε , εγγύς δε των

πυλών συνέβαλον αγοντι τον νεκρον • πρώτοι αύτω

ή αγαπητή γαμέτη κα) σεβαστή μήτηρ τας τρίχας

α,νίσπων , επί την εύπετως τρέχουσαν (κάλους τρο

χούς εχουσαν) αμαζ™ όρμήσαται , άπτομεναι της κε

φαλής , κλαίων δί περι/στατο 6 λαός • Καί δή ά»

πάση» την ήμίραν μέχρι τής καταδύσεως τοΰ ηλίου

τον"Εκτορα κλαίοντες έθρήνουν , έμπροθεν των πυλαν,

νοί. ιν. ιό
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%χ& Ε'ίξατϊ μοι ουρεΰσι διελθε'μεν αυτάρ έπειτα

νΑσεσθε κλαυθμοιο , επνν άγάγοιμι δόμονδε.

*Ως εφαθ' ' ο'ι δε διεστασαν , και εϊξαν άπϊίνχι •

θ! δ' ε'πει εΐσάγαγον Άλυτα, δώματα, τον μεν επειτχ

Τρητοί ς «V λεχίεσσι θεσαν , πάρα <Γ εισαν αοιδούς

220 θρήνων εζάρχουσ, ο'ίτε στονόεσσαν αοιδών

Ο/' μεν άρ έθρήιεον, επι δε στενάχοντο γυναίκες.

Τνσιν δ' 'Αιδρομάχη ,λευζώλενος ηρχε γόο/ο,

"Εκτορος άνδροφόνοιο καρχ μετά χερσιν έχουσα•

"Αι•ερ , άπ' αιώνος νίος ώλεο , κάδ δά με χήρην

1ΐ5 Αείπεις εν μεγάροιστ παις δ' ετι νήπιος αΰτως,

\ ΛΟν τίκομεν <τυ τ ε'γω' τέ δυσάμμοροι , ονδί μιν ο/ω

"Ηβ*ιν ΐζεσθαι * πρ)ν γαρ πόλις ήδε κατ άκρας

Ίΐίρσεται• « γαρ ώλωλας επίσκοπος, άστε μιν αυτήν

'Ρΰσκευ, 'έχες <Γ άλόχους κεδνάς, και νήπια τίκνα,

*?3θ Α? δή τοι τάχα ναυσιν όχήσονται γλαφυργσι,

Και μ$ν εγώ μετά τγσι ' συ δ' αυ, τε'κος , $ ε μοι αυτγ

*Έ-\£αι, ένθα κεν έργα άακεα εργάζοιο,

Άθλενων προ ανακτος αμ&λίχου' » τις Αχαιών

'Ρ/4-«, χειρός ελών , από πύργου, λυγρόν ολεθρον

235 Χωόμενος• φ τινι δήπου άδελφεόν ε κτανεν'Έκτωρ ,

*Η πάτερ, ν ε και υιόν επά μάλα πολλόΊ 'Αχαιών

'Έκτορος ίν παλάμγσιν όδάζ ελον άσπετον ούδας'

Ου γαρ με/λιχος εσκε πατήρ τεός εν δα'/' λυγργ•

Ύφ και μιν λαοί μεν οδύρονται κατά άστυ •

24° Άρκτον δε τοκεΰιτι γόον καϊ πένθος έ'θακας,

"Εχτορ , ε μοι δε μάλιστα λελεί\εται άλγεα λυγρά-

Όυ' γάρ μοι 5νήσκων λεχε'ων εκ χείρας ορεζας'
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«/ μη άρα εκ του οχήματος ο γέρων ί'ν τω ττλήνΗ

εϊπεν 'Ύποχωρήσατε μο< τοίς ήμίοσι διε7,θπν , με

τά ταΰτα δε εμπλησθήσεσθε κλαυθμοΰ , εττάν αγά-

γοιμι αυτόν ει ς τον οίκον ■ Οΐΐτως &πεν ούτοι δε

διεχωρίσθησα» και υπεχώρησα* τη άμαίζη, ούτοι δε

επειδή θΐσήγαγον εις τα ένδοξα οικήματα., τούτον

μεν μετά ταΰτα εν τοις τετρημένοις λεχεσιν εθηκαν'

παρεκα'θισαν δε θρηιωδούς , οί των θρήνων ήγοΰνταί

χαί της των στεναγμών ωδής' Ούτοι μεν ούν εθρη-

νουν , επίστεναζον σε αϊ γυναίκες • ταυ'ταις δε ή λεν

κοβραχίων Ανδρομάχη η'γείτο τυΰ θρήνου, τοΰ ανδρο-

%7Ό•'ου "Εκτορος την κεφαλήν εν ταϊς χερσίν έχουσα•

*£! άνερ , νέος ίζεκόπης τής ζωής > ε με δε χήραν

καταλείπεις εν τοις οίκοις , ό παις <Γ ι τι βρέφος ού

τως εστίν , ο ν εγεννήσααεν συ' τε και εγω οι δυστυ

χείς και άθλιοι, ουδέ οίοααι αυτόν ίίς ήλικίαν έλευ'-

σεσθαί' προτερον γαρ ήδε ή πόλις κατά κορυφής (κα-

τακράτος) εκπορθήσεται. όντως γαρ εφθάρης 6 έφορος

χαί φυ'λαζ σύ , ος αυτήν έσωζες, κατείχες δε κα\

συνετηρεις τάς σίμνάς γαμέτης και τα νεογνά τίκνα

α'ί δή σοι ταχέως εν ταίς χο/λαις ναυσίν έποιχήσον-

ται και εν αυτοίς πορεΰσονται, και δή και εγω με-

τα τοΰτων συ δε , ω τίκνον, ή εμοί αυτγ ακολου

θήσεις, οπού έργα απρεπή εργάζοιο αν ταλαίπω

ρων έμπροσθεν κυρίου απηνούς , ή τις των Ελλή

νων ριπτήσει, άπο της χειρός κρατήσας , εκ τυΰ πΰρ-

γου (τάχους) θάνατον χαλεπόν όργιζαμειος • ωτινι

δή που ή άδελφόν απε'κτεινεν ό'Έκτωρ ή πατέρα » και

ν ιόν • επειδή πάνυ πολλοί των Ελλήνων εν ταίς πα-

λάμαις τ»"Εκτορος τοίς όδουσιν έλαβον τό μέγα έδα

φος , ου γαρ προσηνής και ήμερος ην ό σος πατήρ εν τνι

χαλεπή μάχγ, δι ο και οί λαοί μεν θρηνοΰσιν αυτόν

ΐν τη πάλει , επιβλαβές δε και επάρατον πένθος και

θρήνον ΐποίησας τοίς γονεΰσιν , ω "Εκτωρ , εμοί δε

μάλλον χαταλειφθήοΌνται λυ'παι χαλεπαί' οϋ γάρ
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θύ$ε' τι μοι είπες πυκινόν έπος , ού τε κεν α,ιίί

ΜεμρνμΜν νύκτας τε και %ματα οακρυχε'ουσα.

10 ΛΩ.ς ί'φατο κλαίουσ '• επί δε στενάχοντο γυναίκες.

Ύϋσιν δ' ανθ' Έκα/5« άσινοΰ ε'ζνίρχε γόο/ο "

"Εκτορ , εμφ θυμω πάντων πολύ φίλτατε παίδων,

*Η μεν μοι ζωός περ ε ων , φίλος ιίίσθα θεο7σιν}

Ο/' δ' άρα σεΰ κν'δοντο και εν &ανάτοιο περ α/ιτι/ι'

ΐδο 'Άλλους μεν γαρ παϊ$ας ίμούς πόδας ωκύς Άχ/)λ.ενς

Πί'ρνασχ', οντιν' 'ίλεσκε , περην αλός άτρνγε'το/ο,

Ές Σάμον, 'ίς τ' 'Ίμβρον και Αίίμνον άμιχβαλόεσσαν

Σεΰ δ' 65Τ6/ ε'ζελετο -\,υχΐΛν τανανικε'ι χαλκω ,

Πολλά ρυτάζεσκεν ίοΰ περί σϋμ ίτάροιο,

Ί&5 ΤΙατρόκλου , τον επεφνες • άνέστνσεν δε μιν ου'δ' ως.

Νυν δεμοι ερσήεις και πρόσφατος εν μεγάροισι

Κεΐσαι , τω Ιίχ,ιλος, ο ν τ άργυρότοζος Απόλλων

όϊς άγανοΊς βελίεσσιν εποιχόμενος κατέπεφνεν .

αΩ.ς 'εφατο κλαίουσα , γόον δ' άλίαστον όρινε•

Ί&0 Τγσι δ' εποι& Έλέΐ/χ τριτάτ» έζΰρχε γόοιο'

"Εκτορ , ιμω θυμω δαε'ρων πολύ φ'λτατε πάντων

ΤΗ μίν μοι πόσις εστίν Αλέξανδρος θεοείδιης,

Ός μ άγαγε Τροίηνδ' ως πριν ωφελλ' άπολεσθαί'

'Ήδα γαρ νΰν μοι τόδε είκοστόν έτος εστίν ,

2^5 Έζ ου κειθεν εβν\ν , και έμϋς άπελήλυ&α ^-ατρχς•

Άλλ' οΰπω σεΰ άκουσα κακόν έπος , ουδ' άσΰφηλον

Άλλ' εϊτις με και άλλος ενί μεγάροισιν έν/πτοι

Δαε'ρων , ί γαλόων , « είνατίρων ε υ πίπλων ,

Η ίκνρ» εκυρος οε πατήρ ως, Ηπιας αιει ,

110 Αλλά σύ τόνγ' ι'πε'εσσι παραιφάμένος χ,ατε'ρυκες^



ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ. 245

μοι αποθνήσκων ε λ της στρωμνής τας χείρας εζύτε ί

νας, ονδί τινά μοι είπας λόγον πυκνών κα/ συνετον

ου γ' αν αεί εν μνήμγ έχοιμι , νυ'χτωρ χάι μεθημε-

ραν δακρύουσα' Οντως είπε κλαίοντα, ε'πεστε'ναζον

δε αϊ γυναίκες" ταΰταις δε πάλιν Εκάβη συχνού

θρήνου ήγειτο ' Ώ Έ,χτορ , πολλω προσφιλέστατε

πάντων των νιων τη ΐμνί •\νχγ , όντως μίν μοι οτε

ίζιις προσφιλής ΐτΰγχανες τοις θεοΐς • ούτοι δε σου

εφρο'ντιίον και εν τη μοίρα γε του θανάτου ' τον ς άλ-

χ * ' ' χ ' ν ' ' ' Α , % '

λονς μεν γαρ ίμους νιους ο ταχυπους Αχιλλενς

ΐπερα κα) διεβίβαζεν όντινα ελάμβανεν , πέρα» της

άκαταπονήτον (ακαρπον) θαλάσσης εις την Σάμο* ,

και εις τή ν "Ιμβρον , κάΊ την Αήμνον την άποσμι-

χ,τον {ομιχλώδη)" σου δε επειδή έζείλετο την -^.υ-

χήν επιμήκει σιδήρω , πολλάκις επίσυρε περί το

μνήμα του ε'αντοΰ εταίρου Πατρόκλου , 'όν άπεκτει-

νας, ουδέ ούτως δί αυτόν άι έστησε " νυνί δε μοι έν-

δροσος και χλωρός εν τοις οίκοις χ,είσαι, τούτω ό

μοιος, ον ο καλλιτοξος Απόλλων το7ς εαυτού πρχ•

ίσι βέλεσιν έπελθων εφόνευσεν- Ούτως είπε κλαί

ουσα , θρηνον δε άπαυστον ήγειρε ' Ταΰταις δε πά

λιν Έλενη τρίτη θρήνου ήγείτο • *Ω "Έκτορ ' τη ίμή

■\.υχγ πολλω προσφιλίστατε πάντων των άνδραδε'λ-

φων , όντως μεν μοι άνήρ ί'στιν Αλέξανδρο; ό θεία»

μορφήν έχων, Ός με ήγαγεν εις την Τροίαν, ως εί

θε πριν ώφλε φθαρηνχι, η δη γάρ μοι νΰν• τοΰτο εϊ-

χοστόν έτος εστίν , έζ ού εκείθεν ανεχωρησα , χαί

της ϊμης άπηλθον πατρίδος" άλλ' ουδαμώς σοΰ γε

ήκουσα λόγον κακόν , ουδί άπαίδεντον , άλλ ει τις

μι ν κα) άλλος εν τοίς οίκοις έλοιδωρει τ^ν άνδραδέλ-

φων , η των. άνδραδίλφων , η των εύειματοοσων συννμ-

φων,ή ή πενθερά" ό γάρ τοι πεν$ερός αεί προση

νής χαί πράος ΐστιν , ωσπίρ πατήρ > άλλα συ τοϊ
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Ση τ αγανοφροτυ νγ , και σοις αγανοις επεεσσι.

Τω σε 0' αμα κλαίω καί εμ άμμορον , άχινμενη κηρ.

Ου γάρ τ/ς μοι ΐτ άλλος ενί Τροι>ι ευρείγ

"Ηπιος, ονοί φίλος, πάντες δε με πεφρίκασ/ν.

11$ "Ω.ς εφατο κλαιονσ-' • επί δ' β στενέ δήμος απείρων •

Λαοίσιν δε γέρων Πρίαμος μετά μνθον εειπεν ■

'Άζετε νυν, ΤραΓίζ, ζυ'λα άστυδε, μηδέ τι θυμω

ΑεΊσ*>τ Άργε/ων πυκινόν λόχον. η γάρ Άχιλλευς

Τίεαπων μ ωδ' επίτελλε μελαινάων άπο νηων ,

^80 Μ« πριν πημανίαν, πριν δωδέκατη μόλ$ ηως-

°Ώς εφαθ' οι δ' ΰπ άμάζγσιν βόας ήμιόνους τε

Ζευγνυσαν α!-\,α δ' Ζπειτα προ άστεος ήγερεθοντο.

Έννημαρ με"ν το! γε άγίνεον άσπετον υλην

Άλλ' οτε δη δεκάτη εφάνη φαεσίμβροτος ηως •

1&5 Και τότ άρ ε'ζεφερον θρασυν "Εκτορα δακρυχεοντες

Έν δί πυργ ΰπάτγ νεκρον θε'σαν, εν δ' ε'βαλον ττΰρ'

Ήμος δ' ηριγε'ναα φάνη ροδοδάκτνλο: ηως,

Ύημος άρ άμφί πνρην κλυτοϋΈκτορος ίγρετο λαός-

Αΰτάρ ϊπεί ρ" ηγερθεν, όμηγερεες τ' εγένοντο,

79° Πρώτον μίν κατά πυρκαϊην σβέσαν αίθοπι οινω

Τίάσαν , όπάσσον επεσχε πυρός μένος ' αυτά ρ ε πάτα•

Όστε'α λευκά λεγοντο κασίγνητοι εταροι τε,

ΊΛνρόμεΐίοι , θαλερον δε κατείβετο δάκρυ πάρκων ,

Και τά χρυσείην ες λάρνακα θηκαν ελόντες ■

29& Πορφυρίοις πε'πλοισι καλΰ-\.αντες μαλακοισιν'

Α/^,α δ' άρ ες κοίλην κάπετον θεσαν αύτάρ υπερθε

Ώ.υχνο7σιν λαεσσι κατεστάρησαν μεγαλοισι .

'Ρίμφχ δε σημ' εχεαν, περί $( σκοποί είατο πάντη,
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τον λόγοις παραινίσας διεκώλυες και κατείχες τϊί σ-ί*

ριλοφροσΰνγ και τοις σοίς ήμε'ροις κάΊ προσανίσι λό

γο/ς ■ $ι ο σί τε άμα κλαίω και εμε τήν δυστυχή,

λυπονμέν* κατά •\,υχην ουδείς γάρ μοι έτι άλλος

(ΐ> τ$ ευ'ρυχωρω Τροία πράος, ουδέ φίλος, πάντες

3έ με μισοΰσι και απεχθώς όρωσι» . 0'"τω; είπε

κλαίουσα , επεστεναζε δε ό πλείστος λαός, εν τω

πλάθει ^ Πρίαμος ό γέρων είπε λόγον ■ Άγάγετε

νυν , ω Τρίίε;, ζυλα είς τήν πάλιν, μηδέ τι εν τρ

Ί°Χ? φοβηθήτε λόχον πυκνον των "Ελλήνων • οντάς

γαρ ό Άχιλλευς αποπίμπων μίν δεΰρο από των

μελαίνων νέων ύπισχνείτο μή πρότερο» βλά-ίειν ,

πριν αν δωδεκατρ ήμερα άφίκνιται' Ού'τως ειπεν.

ούτοι δε υπό ταίς άμάζαις τους βόας και τους ή-

μιονους εζε'υγννο~αν • ταχέως δε μετά ταύτα πρό

τής πόλεως συνϊίθροίσθητχ» ' εννέα μεν ου ν ήμέρας ού

τοι συνήγο» πολλά ζυ'λα , άλλ' όπηνίκα δή εράνη ή

δεκάτη ήμερα ή το φως τοίς ανθρωποις παρεχομένη ,

και τότε δη ε ζήνεγκαν τον εύτολμον "Εκτορα δακρυ'-

οντες , ίν τψ εσχατω (μέσω) δε τής πυράς τόν νεκρόν

κατέθϊΐκα» , ενέβαλον δε πΰρ' ήνίκα δε ε'φάνη ή τόν

όρθρο* γεννωσχ ροδόχρονς και περικαλλής ήμερα ,

τϊΐνικαΰτα δή περί τήν πυρκοάχν του ίνδόζου "Εκτο-

ρος ήθροίσθη ό λαός' ε'πεί δε συνήλθοσχν και αθρόοι ε'-

γίνοντο , πρώτον μεν τήν πυρκαιάν κατεσβεσαν οίνω

θερμφ πάσα» , Οσον περιεσχεν ή δυ'ναμις τοϋ πυρός ,

μετά ταΰτα δε τα λευκά όττα συνελεγον οι αδελφοί

και εταίροι κλαίοντες, άκμαίον σε δάκρυον κατεχϋ-

το ί'χ των παρειών ( γνάθων ) . κα) ταΰτα μεν είς χρυ

σή» θήκην έ'θηκαν λαβόντες -,πεπλοις^ίματίοις) πορ-

φυροΐς μαλακοϊς πίρικαλϋ\αντες' ταχέως δι είς βα

θύ όρυγμα κατέβηκαν , άνωθεν σε λίθοις πυκνοίς

κατέστρωσαν ευμεγεθεσιν , ευθέως δε μνήμα εχεαν ,
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Μμ" πριν εφορμηθείεν εϋκνήμιδες Αχαιοί •

8θΟ Χευ Λιτές $£ το σϋμα., παίλ/ν χ/ον αυταρ έπεται

Ευ τ άιαγειρόμενο/ , δαίιυντ εριχ'^εα. δα/τα,

Δωμαο-ιν εν ΪΙρ/αμοιο ί/οτρεφε'ος βα<Γ/λϊος.

°Ως ο'ίγ άμφίίτΓον τάφον "Εκτορος ίπποδάμο/ο -
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7τανταχο7 αε κατάσκοποι περικαθϋντο "να μ» πρότε-

ρον^εφορμα'σειαν οι ένοπλο/ "Ελληνες- γιάντες $ε τά

μνήμα εις τονττισο) έπορευ'θνισαν • μετά ταΰτα ί«λ

καλώς συναθροισθε'ντες εόωχοϋντο πολυτελϋ και π(-

ρ/δοξον ενωχίαν εν τοις ο'ίκοις του Πρίαμου, του

ενδοξότατα τεθραμμενου βασιλέας- Ούτως ούτοι πε-

ριει πον , και όιεννργουν το ε'πιτάφ/ον δειπνον του ιπ

πικού και πολεμικού "Εκτορος .
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^ρχόμενος 7τρωτως , Μουσών χορόν ΐζ Ελικώνος

Έλθειν εις εμόν νίτορ ΐττεΰχομαι , ΐινεκ' άοιίϊίς •

ι,Ην νίον εν ίε'λτο/σιν έμοϊς έτ) γοΰνασι θνκα ,

Δϋριν άπειρενί ιιρ > ττολεμοα?~ονον έργον "Αρηος^

5 "Ευχόμενος μερόπειτο-ιν ες όνατα ττατι βα^εσ-θαί'

Τίως μύες εν βατρχχοια-ιν άρισ-τευ'<τ αντες ε βησαν ^

Τηγίνέων ανδρών μιμούμενοι έργα γιγάντων ,

Ώς λόγος εν $ν»τοΐ<ην Ϊυι»• Το/ηι> ί' έχον αρχήν.

Μυς ττοτε $ι*\,αλεος , γαλε'νις κίνδυνον άλΰζας ,

10 ΤΙλϊΐοΊον εν λι'μιγ τίνων παρεθηκε γενειον ,

"Ύ$ατι τερπόμενος μελινδίι , τον $ε κατειδί

Α/μνόχΛρις πολυ'ρνιμος, %7τος $ έφ^ίγξατο τοιον •

Έεϋνε, τις ει \ πόθεν ήλθες επ νϊόνα ; τις δε τ ο ρνο~ας\

ΙΙχντα $' άληθευο-ον , μη \ίνΰόμ£ν09 σε νο*ίσ•ω•
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ΤΗΣ ΟΜΗΡΟΥ

ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ

ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ.

£\^ρχην τη'ιδ'ε ποιούμενος, προηγουμένως τον των

Μουσών συ'λλογον εκ τοϋ'Ελικώνος άρικεσθαι είς την

εμην ■^,υχη'ν εύχομαι , χάριν ωδής κα) ε'μμελείας ποι

ητικής • «V νοωστί εν πινακιδίοις καί χάρτα/ς επι

τοις ε'μοΐς γόνασιν ΐ'θηκα , μάχην άπειρον, καί πλεί

στον , έργον πολυτάραχρν πολέμου , δεόμενος εις τά

ώτα πάντων ανθρώπων εμβαλλείν κατά. τίνα τρό

πον οι μΰες κατά βατράχων άνδραγαθησαντες άπήλ-

λαζα» , τάς των εκ Γης γεννηθέντων ανδρών Γιγάν

των πράξεις μιμούμενοι, ώσπερ εν το7ς άνθρώποις

λόγος εστί • Τοιαυ'την άρχο ν ειχεν ή μάχη ■ Μΰς

ποτέ ύπερδη\ών γαλής κίνδυνον διαφυγών , και δι

ασωθείς , πλησίον %ν λίμνη, πίνων ϊνεβαλε τον σια

γόνα, ύ'δατι εύφραιναμένος ήδ& *αά χαρίεντι• πΰττυν

δε εθεάσατο ό κατά λίμνη χαίρων πολύφημος , λο'-

γον δ' ειπί τοιούτον . ΤΩ φίλε , τ/ς ει ; πόθεν ελη'λυ-

θας επί τον αιγιαλόν, τις ί' εστίν ό γεννήσας σε;

πάντα δε αληθώς είπε, και όπως μη ~\,εΰδεα λίγον-

ίά σε ενιοήσω• ει γάρ σε κατανόησα φιλίας αζ/ον ,
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ΐ5 '£/ γάρ σε γνόιαν φι'λον άξιον > ες οομον άζω,

Αωρα. $$' ίοι δώσω ζεινάια πολλά), και εσ$λά•

Ειμί <Γ εγώ βασιλεύς Φυσίγναθος, ος κατά λιμνών

Τιμωμ' ΐν βατράχοις, ηγούμενος ά'ματα πάντα.

Και με πατήρ ΤΙαλευς άνεθρε'^,ατο , 'Ύδρομεοούσγ

20 Μιχ&ε/ς εν φιλότατι παρ όχ&ας Ήριοανοιο•

Κα/ σε $ ορώ καλόν τε και άλκιμον , ίζοχον άλλων

Σκαπτούχον βασιλαα, και ίν πολε'μοισι μαχαταν

"Εμμεναι ' άλλ' άγε θάσσον ε'αν γενεών αγόρευε .

Τόν ί αν Φ/χάρπαζ άμείβετο, φωνασεν τε'

25 Τ/πτε γένος τούμον ζατεις , φίλε ; σϋλον άπασιν

Άνθρώποις τε , $εοϊς τε , και ούρανίοις πετεανοϊς'

Ψιχάρπαζ μεν εγώ κικλασκομαι, ΐιμί σ*ί κούρος

Τρωζάρταο πατρός μεγαλα'τορος' α ίί' νυ μα'ταρ

Αειχομύλα, 3νγάταρ Τίτερνοτρώκτοιι βασιλαος ■

3ο Τείνατο δ εν καλύβα με, και έζεθρε'-^ατο βρωτοίς

Σύκοις, καικαρΰοις, και εοεσμασι παντούαποΐσ/.

ΪΙώς ίε φ/λον ποιγ με , τον ε}ς φύσιν όυίεν ό'μοιον ;

Σοι μεν γαρ βίος εστί ν εν ύοασιν, άυτάρ ε μοι γε

"θ<τσα παρ' άνδρώποις τρώγε/ν ϊ$ος' όυο£ με λάθει

35 "Αρτος τρισκοπάνιστός απ' ευκύκλου κανέοιο,

'Όυτε πλακοϋς τανύτεπλος έχων πολύ σησαμότυρον,

Όυ τόμος ΐχ πτέρνας, όυχ• άπατα λευκοχιτανα,

Όυ$ι τυρός νεόπηκτος από γλυκεροί ο γάλακτος.

Ου χρηστον μελι'τωμα, το και Μάκαρες ποθίουσ/ν,

4ο Όί-ί' ο σα προς θοίναν μερόπων τεύχουσι μαγθΐροι,

Κοσμουντές χύτρας άρτΰμασι παντοοαποισιν ■

Όυ τρώγω ρχφάνας> όυ κράμβας, όυ κολοκύντας•,
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εις •ην οίκον σε αζω , χάριτας $ε σοι δωρήσομαι ξε

νίας και φίλιας , πολλάς τε κοά άγχθάς ■ Ειμί οε

εγω Φυσίγναθος ο βασιλεύς , ος κατά τήνοε την λ/-

μνην τιμωι' άξιουμαχ , ίν τοις βατράχο/ς ηγεμονεύων

•πάσας νχς ήμίρας' και με ΤΙηλενς πατήρ α.νέθρί\εν,

'Ύορομεοου'ση μιγείς, και συνδυασθείς εν επιθυμία ,

■παρά ταΐς οχθαις του Ηριδανού ποταμού ■ και οη

χ,αί σε βλέπω ευαδη τε , και ϊσχυρόν διαφέροντας

των άλλων, σκηπτοφορον βασιλέα, και εν τνις πο-

λεμοις πολεμιστών είναι• αλλά γε τάχιον λέγε την

σαυτοΰ γενεάν . Προς τούτον σε ό "Ϋιχάρπαΐζ απε-

χρι'νίτο, καί είπε" Τί δηποτε τόνεμόν γένος εζαι-

τάζε/ς , ω φίλε ; ιραι/ίροΊ/ εστίν άπασι τοΊς τε άνθρω

ποι; , και τοις Θεοίς, και τοις πετεινοίς του ουρανοΰ'

"τ~ιχάρπαζ μ£ν εγω ονομάζομαι , (ίμι δε υιός Ύρω-

ζάρτου πατρός μεγαλόψυχου, και γενναίου, ή δε γε

μη'τηρ εστί Αειχομυ'λη , ή θυγάτηρ ηΰ βασιλέως

ΤΙτερνοτρωκτου• ετεκε δε με εν καλΰβ^ , και '4θρε•\.ε

με ίν τοίς μάλιστα βρωσ'ιμοις σΰκοις τε, καρν'οις τε,

χαι ο\οιςπαντοιοις•τΊνα αε τρόπον ποιοίς φίλον ίμε,

τον κατά φύσιν μη οντά σοι ομοιον- σοι μεν γαρ ο

βίος εστίν εν τω ύ'δατι , εμοί οε ί'θος εσθ'ιειν οσα

•παρά τοίς χνθρωποις τυγχάνει , ου γάρ με λάνθανα

άρτος πολυκοπχνιστος από κυκλοτεροΰς πινακίου, ού

τε πίμμα εϋρΰπλαστον έχον πολλή ν σισαμίοα, και

τί/ρον τετριμμί νον , ου τμήματα εκ κοπίδιου, ούχ' ή

πατα , λίπος λευκό ν , ο'ι ον χιτώνα , περιβεβλημένα , ου

τϋρος νεωστί πεπηγμένος από γλυκέ ως γάλακτος,

ου μελίτωμα αγαθόν , ο οή και αυτοί οι θεοί ποθοΰ-

σιν , ούδε οσα προς ευωχία* ανθρώπων κατασκευχ-

ζουσιν οι μάγειροι σκευάζοντες, και αρτυ'οντες ιάς χύ

τρας ηδύσμασι παντοιοις. ουκ έσθίω μεν ραφάνιδας ,

ου κράμβας., ου κολοκύνθας , ούδ εν πράσοις χλω

ροίς βόσκομαι , ούδ' εν σελ'ινοις • ταΰτα γάρ υμετϊ•
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Όυ$ε πράτοις χλωροίς ε'π/βότκομαι ,όυ$ϊ ατελίροις

ταύτα γαρ ΰμίτερ εστί* εδέσματα των κατά λίμνην .

45 'Ουίίποτ εκ πολέμοιο κακών άττίφυγο» άϋτην,

Άλλ' ευθύς μετά. μωλον ίων προμάχοιο-ιν ε'μίχθηρ.

'Άνθρωτον ου $ί$ια , καίπερ μέγα τω μα. φοροΰντα ,

Άλλ' Β π) λέκτρον ίων, άκρον ίάκτυλον χαταδακνω.

Και πτερρης λαβόμην, και ου πόνος 'ίκαρεν αίνίρα'

5ο Ννδυμος ουκ άπερυγεν ύπνος., δάκνοντος εμεϊο.

Αλλα ίιίω μάλα τάντα τα $εί$ια πατάν ίπ' Λίαν ,

Κ/ρκον και Γαλεχρ, οι μοι μίγα πένθος αγουσι,

Και Τ1αγ/$α στο^όεσσαρ , οπού δολοεις πε'λε πότμος.

"Πλείστον ί»ί γάλε αν περιδείδ/α «τ/ς άρίστΥΐ,

55 ι,Η και τρωγλοδΰνοντα κατά τρωγλών ερεείνει .

Προς τάδε μειδήνας Φυο•/'γ»α$ος άντίον ίήυδα'

Έεΐνε, λίαν αΰχεις επί γαστέρτ εττι και ήμι ρ

Πολλά μάλ' ε ρ λίμνγ , και επί χθονί θαΰματ ίδέσθαχ.

Άμφίβιον γαρ ϊ'δωκε νομών βατράγοιοΊ Κρον/ων^

όο Σχ,ιρτ»ο•αι κατά γαιαν, και εν υδαιτι σώμα καλυψζί,

Στοιχείοις διττοί ς μεμερισμένα δώματα να'ιειν ■

Ε/' δε θέλεις και ταΰτα δαάμεναι , ευχερές ίστί •

Βαΐνέ μοι ε ρ νωτοκτι ' κρατεί δε με, μή ποτ ο'λααι,

"Οππως γνιδόίΓυνος τον εμον δο'μον έκταφίκηαι.

65 "Γϊς άρ ερκ , και νωτ' εδ/δου, 6 δ' έβαινε τάχιστα

Χί7ρας %χων τρυφεροί ο κατ άυχίνος άλματι κοΰφω-

Και πρώτον μεν εχαιρεν, οτ' έβλεπε γείτονας Ζρμους,

Ν«£« τερπόμένος Φυσιγνάθου' άλλ' 'οτε δη ρα

Κυμασι πορρυρεοισιν εκλυ'ζετο, πολλά δακρΰων

10 'Άχρηστον μετάνοιαν εμεμρετο, τι'λλε δε χαίτας ^
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ρα ο-\,α ζστι των κατά λιμνών άναστρεφοαίνων • οϋ-

δί πωποτε δ&ιλιασας απέφυγαν την κακήν βο$ν τοΰ

πολέμου, άλλα παραχρήμα ε πι την συμπλοκών άφ-

ικο μένος τοις πρωταγωνισταίς συνε'μιζα ■ άνθρωπον

οΰ φοβούμαι , και ταΰτα σώμα μιγά έχοντα , άλλ' ε

πί την κλίνην ερχόμενος η άκρον τοΰ δάκτυλου αυ

τού δάκνω, και της τοϋ ποδός πτερνης ελαβόμην τω

στόματι ■> κα) όδΰνα οΰ κατέλαβε τον άνδρα , ουδ' ό

ήδΰς και δυσαπάλλακτος ΰπνος άπέστη , δάκνοντος

εμοΰ ■ άλλα δύο πάντα ταΰτα φοβούμαι κατά πάσαν

την γην, ΐέρακα και γαλή ν, οι μοι μεγάλην συμ-

φοραν επιφέρονσιν , καϊ παγίδα, των πολλών στε

ναγμών αίτιον, ένθα ό άπατεω* και ΐπίχρυπτος θά

νατος ίστι . μάλιστα δε την γαλην δέδοικα , η τις

βέλτιστα εστίν , η δή με κα) είς τ» ν μυωζίχν είσερ-

χόμενον , κατ αΰτην ετι την μυωξία», επιζητεί λα

βείν . ΪΙρός ταΰτα δε επιγελάσας ο Φυσίγναθος εν

αντίον έλξγεν•'ΎΩ. φίλε, σφόδρα μεγαλοφρονείς επί

τη γαστρι , εστί δ' άρα και ήμΐν πολλά και ε'ν λί-

μνγ , και επί γ» ς θαυμαστά ίδείν • διττών γάρ δίαι

τα» έδωκε τοίς βατράχοις ό του Κρόνου υιός, και

διττόν βίον , χορεΰσαι καί τέρπεσθαι κατά γην , καί

εν τω υ'δατι το σώμα καλΰ^αι , στοιχείοιν δυοιν κε-

χωρκτμε'να οικήματα κατο/κείν . Εί δε βοΰλει καί '

ταΰτα καταμαθείν , ράδιον και εΰπετές εστίν . Άι>ά-

βηθι επί τα εμα νώτα, εχου δε μου , μηποτε *.α-

ταπεσων άπόλλρ . "να χαίρων , κα) άγαλλόμενος είς

τον εμον οίκον άφίκγ- Ούτω δη ειπεν , και τά νώτα

παρείχεν • ούτος δε άνέβαινεν οτι τάχος πηδάμάτι ε-

λαφρφ και^εΰορμήτω ίσχυν τάς .χείρας επί τω τρυφερω

και απαλω αύχίνι . καί το με\ πρώτον ηδετο και ευ

φραίνε , ήν'ικα έωρα πλησίον τά πρόσγεια της λίμνης ,

χαίρων καί άγαλλομένος τη νη'ζει, κα) πορεία τοΰ Φυ-

σιγνάθου. άλλ ην'ικα δ* κΰμασι πορφυροίς και με λ α-

σι κατεβ ρεχετο , σφόδρα κλαίων, άνόνητα μετανοων »ί-

τιατο, καί κατεγίνωσκεν έαυτοΰ, άνέσπα δ\ τάς τρί-
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Και πόδας ίσφιγγεν κατά γαστίρος , εν δε οι \\τορ

Ώ,άλλετ' άνδείρ, και επ\ χθονα βούλεθ' ϊ/Λσθαχ.

Δεινά δ' ύπεστονάχιζε , φόβου χ,ρυόεντος άναγΛ,ρ

Όυρή* μεν. πρωτιτον εν υδασιν , ήύτε χωπην

Ί& Σύρων, ευχόμενος τε θεοί ς επ) γάχαν ίχέσθα/,

Κυ'μασι πορφυρεοισιν εκλυζετο, πολλά δακρύων

Καί τοίον φάτο μϋθον, άπό ο-τόμΛτος δ' άγόρευεν

Ουχ' ούτω νωτοισιν ε βάσταζε φορτον έρωτος

Ύαϋρος, οτ' Έυρωπαιν δια κύματος ήγ' εν) Κρατάν ,

8θ 'ίίς 'νΰν άπλωσας' επ) νωτιον νγεν ες οίκον

Βάτραχος, ύ\ωσας ω'χρον δέμας ύ'δατι λυκω -

""ίδρος δ' ε'ζα/φΐ'νς άνεφαίνετο , δεαόν όραμα

Άμφοτέροις' όρ&όν δ όπερ ύδατος είχε τραχαλον.

Τούτον Ίδων κατίδυ Φυσίγναθος , ούτι νοήσας

85 *Οιον εταΊρον εμελλεν άπολλύμενον καταλείπιπν ,

Δϋ δε βάθος λιμνας , και άλεύατο κήρα-μελαιναν .

Κείνος δ' ως άρεθη, πίσεν ύπτιος ευθύς ες ύ'δωρ} '

Χ«ρας δ' 'ε'σφιγγεν , κα) άπολλυμενος κατέτριζε.

ΪΙολλάκ/ μεν κατέδυνεν ε'φ' υδατι, πολλάκι δ' αυτέ

ρθ Λακτίζων άνίδυνε , μορον δ' ουχ. ίιν ύπαλυζαι ■

Αευόμεναι δί τρίχες πλείστον βάρος ήεν επ αυ'τω. €

"Ύδατι δ' ολλυ μένος, τοίους ε'φθε'γζατο μύθους•

Ου λήσεις γε Βεους Φυσίγναθε ,ταΰτα ποιήσας ,

Ές λ/μνην με ρί•\,Άς άπό σώματος, ως άπο πέτρας.

θ5 Ου γάρ μου κατά γαϊαν άμείνων «ο"θα , κάκιστε ,

Παγκράτι μ τε , πάλνι τε , κα) εις δρόμον, α'λλ' άπατη-

Ε/ς ύδωρ μ' ίφρ'/ψχί' ?Χει $(°ζ εκδικον όμμα- ( σας,

ΤΙοιιήν, άντεκτισιν τ' ορθήν ος κ απόδωσα '
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χας , και τους πόδας συνείχε , και εσφιγγεν υπό την

γαστέρα, ένδον δε ή •\>νχη αυτού εκινείτο αήθως,καΐ

προςτήν γη ν ηθελίν άφικε'σθαι' χαλεπως δ£ άνετε'-

ναζεν υπό της ανάγκης τοϋ ψυχρού δίους-Ουράν μεν

τα πρώτα εν τφ υδατι κάθαπερ κωπην επισύρων ,

και ευχόμενος τοΊς θεοί ς προς τη ν γη ν ά<ρικίσ%αι, κυ'•

μασι πορψνροϊς και μέλασιν κατάβρεχε σφόδρα κλαί

ων , κα) λόγον είπε τοιούτον , από ς-όματος δε ελάλεϊ

Ουχ οΰτως ε'πι των νώτων εβαστάτε φορτ/ον έρωτος

6 Ταύρος , ην'ικα την Εϋρωπην η*γε δια θαλάσσης έπ\

την Κρήτην , ωσπερ νυν α^ελομενος κά) ε'φαπλω'σας

β'πι των νότων εμε άγει βϊς τον οίκον ό βάτραχο; , α

ράς και έπικουφισας το χλωρόν αυτού σώμα επί τω

λευκώ υδατι . "Ύδρος δ* αιφνιδίως ανεφάνη, θέαμα

φοβερόν έκατερω, ορθόν δε τόν τράχηλον ε]χεν υπερά

νω ιού ύδατος" τούτον θεατάμένος ό Φυσ/'γναθος κα,τε-

βαπτίσθη,ύκ ετι λογισαμενος όποιον φι'λον απολοΰ-

μενον ε μέλλε καταλείπειν , κατε'βη δε εις τό βάθος

της λίμνης, και εζέφυγε την θανατηφορον άνιαράν μ,οι-

ραυιι . Εκείνος δε επειδή κατελήφθη ε'πεσε παραχρήμα

ύπτιος εις το ύδωρ , έσφιγγε δί κα\ συνείχε της χεί

ρας > και απαλούμένος δ/εγόγγυζε• και πολλάκις μ* ν

χατεβαπτ/ζίτο εις τό ύδωρ, πολλάκις δε πλήττων τοις

•ποσιν άνεφε'ρετο, ην θάνατον δ£ ουκ ην δυνατόν εκφυ-

γεΊν . βρεχόμεναι δε α'ι τρ/^£ς μεγιστον βάρος ήσαν

4π αυ'τψ' ΰδατι δι απολου'μένος τοιούτους λόγους

εφθέγζατο- Ου λήσεις τους δέους, ω Φυσιγναθε , ταύ

τα πεποιηκως, εις την ϊίμνην με α.πορρί\ας άνωθεν

από τοϋ σώματος σου , ωσπερ από τίνος πέτρας ύ\η-

λης ' ουκ αν μου κατά γην κρείσσων ετύγχανες , ω

πονηρότατε , παγκρατίωτε, και πάλγ , και εις δρό

μον , αλλ' άπατησας και \ευσαμενος ερρι\άς με εις

τό ύδωρ• 2χει ό δεός τιμωρητικόν οφθαλμον, κα} ηό-

λασιν και άνταπόδοσιν δικαίαν, 'ός δά αποδώσει σοι,

νοί. ιν. 1 1
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Τοι ς τισσυσί σε μυών στρατός όυδ' ΰπαλύζεις .

100 "Ως ειπών, άπετνευσεν εν υδασι' τον δε κατεϊίδ?

Λειχοπιναζ όχθγσιν εφεζόμένος μαλακΐίσι•

Δοινόν <Γ ίζολόλυζε , δραμων δ ηγγειλε μύεσσιν .

'ίΐς $' εμαθον την μοΐραν, ε δυ χόλος αίνος απαντάς ,

Και τότε κηρύχεσσ/ν ε'ο/ς {κέλευσαν υπ ορθόν

1θ5 Κηρύσσειν άγορνινδ' ες δώματα Τρωζάρταο,

Ώατρός δυστήνου Ψιχάρπαγος , ος χατά λίμνην

"Ύπτιος εζη'πλωτο νεκρόν δέμας, ουδέ παρ οχθας

ΎΗν νΐδη τλήμων, μίσσω δ επενήχετο πόντω .

, 'Ω,ς δ ηλθον σιτεϋδοντες α μ ηοι , πρώτος ανάστα

110 Τρωζάρτης ίττι παίδι χόλουμένος , ει π ε τε μΰθον.

Ώ. φίλοι , εϊ καί μοϋνος ε'γω κακά πολλά πεπονθα.

Έχ βατράχων, άλλ' » πείρα πάντεσσι τίτυκται .

Ε//*/ <ί£ νΰν ελεεινός, (πει τρεις παιδας ολεσσα'

Κα< τον πρώτον μεν ρ α κατεκτανεν άρπάζασα

1ΐ5 Έχ^ίστη γάλε», τρώγλης εκτοσ2τε λαβοΰσα

Ύόν δ' άλλον πάλιν άνδρες άπηνεες εις μόρον ηζαα>,

Καινοτέραις τεχνα,ις , ζυ'λινον δόλον έζενρόντες ,

"Ην Παγίδα καλεονσι, μυών όλέτειραν εοΰσαν'

Ό τρίτος δ' ην αγαπητός εμόι καί μητερι χεδνϊι ,

120 Τούτον άπέπνιζεν βάτραχος κακός ές βυθόν άζας.

Άλλ' άγεθ' όπλισώμεσθα, καί εζελθωμεν ίπ αυτούς,

Χώματα κοσμησαντες εν εντετι δαιδαλεοισι.

Ταΰτ' είπων , άνεπεισε καθοπλίζεσθχι απαντάς.

Κνημιδας μεν πρώτα περΊ κνημγσιν ϊ'θηκαν ,

125 'Ρηζαντες κυάμονς χλωρούς ευ δ' άσκησαντες,

Ους ά,υτο) διά νυκτός επιστάντες κατάτρωγαν
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Βιά ταϋτα τιμωρησονταί σε ό των μυών στρατός , ού

οέ διαδράατ&ς • Οντως ειπών ϊζε'πνευιτεν εν τω δίατί'

ίθεάο-ατο $ϊ αυτόν Λειχοπίναξ επί ταΐς μαλαχάις

ό'χθαις καθήμενος- θρήνων <5? τραιως άιεβόητε , κα\

δραμων άπήγγειλε το γεγονός το7ς μυσίν • Έπε/ δε

ϋκουταν ιόν θάνατον , όργη χαλεπή ε^η-\εν άπαντα;,

και τηνικαΰτα το7ς εαυτών κηρυζιν έκελευταν ε'ωθεν

μάλα κηρύττει» , και σ-υγκαλ&ίν άγοράν εις τα οική

ματα τοΰ Τρωζάρτου, νιου πατρός του αθλίου Ϋύχαρ-

7ταγος•) ο ς εν τίΓ λίμνη εζη'πλωτο υ'πτ/ος σώμα ι•ε-

χρόν ,ούδε παρά τάς οχθας εκείτο η δη ό ταλαίπωρος)

άλλ' εν τω μί<τω τη'ς λίμνης εφερετο- Έπε} δέ παρ-

(γένοντο ίπειγομενοι άμα τω πρωϊ , άνί<ττη πρώτος

Τρωξάρτης ίνεκ,α τοΰ παιδός οργιζόμενος , και είπε

λόγον . Ω. φίλοι, ει και μόνος ίγω πολλά δεινά ί-

παθον ύπό των βατράχων , άλλ' ηγε προσβολή και

επιχειρείς κατά πάντας έγεγόνει• ίίμί δε νϋν ά

θλιος και οικτρός , επειδή τρεις υιούς απώλεσα , και

τον μεν πρώτον άπεκτανεν άρττάσ-αο-α η μισ-ητοτάτη

γαλή , έ'ζω της μυωζίας καταλαβοΰσα αυτόν , τον

άλλον σβ πάλιν άνδρες , ωμοί τε , χχ) αγνώμονες άς

θάνατον εΐλκυοΌ» νεωτέραις τίχναις και επιβουλάχς ,

Ρΰλινόν τίνα δόλον και μηχάνημα εΡευρόνης , ην Πα-

2>ιόα ονομάζουνι , μυών ΰανατηρορον ουσαο. ο τρίτος

ϋε ην αγαπητός εμοί , χα) τρ άγαθνι μητρί , τοΰ τον

άπε'πνιξεί' ο βάτραχος κακός, &ς το βάθος της λίμνης

άπαγαγων . άλλ' άγετε καθοπλίζεσθε κάί Ιωμεν κατ

αυτών, τά σώματα περκττείλαντξς οπλοις ποικίλοις.

Ταΰτα είπων , κατε'πεκτεν απαντάς ενόπλους γενί-

&&αι . Κνημιδας μίν ονν πρώτον περί της κνήμας εθη-

χαν, α-χία-αντες χλωρούς κυάμους , και καλλως κατά-

Γκευασαντες, ούς αυτοί νύκτωρ επελθόντες κατέφαγον
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Άσπις 3' %ν λυ'χνου τό μεσόμφαλον » 3ε νυ λόγχη,

Έυμήχεις βελόναι , παγχάλχεον έργον νΑργιος '

Ή 3ε χίρυς , το λίπυρον επί χροτάφοισι καρύου •

ΐ3θ Θωρνχας 3' ειχον χαλαμοστεφίων άπό βυρσών,

Ους, γαλενν 3είράντες, εητισταμϊνως εποίησαν.

Ούτω μεν μΰες ήσαν ένοπλοι ■ ως 3' ένόησαν

Βάτραχο/, ε'ζαι>ε3υσαν αφ ϋ3ατος,εις 3'ε'να χωρον

Έλθόντες , βουλών ζυ'ναγον πολεμοιο χαχοΊο .

135 Σκεπτόμενων 3' άυτων πόθεν ή στασις, υι τις ό θρΰλλος,

¥ϋρυζ εγγυ'θεν ήλθε , φίρων ράβ3ον μετά χερσί ,

Ύυρογλυφου υιός μεγαλήτορος Έμβασίχυτρος,

Άγγέλλων πολεμοιο χακιίν φάτιν ■ είπε τε μϋθον.

Βάτραχοι , μΰες υμμιν άπειλήσαντες επεμ\αν

\1\0 Ει πάν , όπλίζεσθαι επί πόλεμον τε μάχην τε .

Ει3ον γαρ χαθ' ύ'3ωρ Ψιχάρπαγα 'όν χατίπεφνεν

'Ύμίτερος βασιλεύς Φυσίγναθος- άλλα μάχεσθε,

Οι τίνες ε ν βατράχοισιν άριστϋες γεγάατε.

ηΩς ειπών άπέφρε • λόγος 3' εις οΰατα πάντων

Ι^ΰ Έισελθων , ετάραζε ιρρίνας βατράχων αγέρωχων.

Μεμφομίνων 3' άυτων Φυσίγναθος ε'ιπεν άναστάς '

Ώ φίλοι, ου χ εχτανον εγω μΰν , όυ3ε χατεϊ3ον

Όλλκ'μενον , πάντως ϊπνίγνι παίζων παρά λ/μννιν,

Νήζεις τάς βατράχων μιμούμενος• οι 3ε χάχιστοι

ΐ5θ Ν5γ ε με μέμφονται τον άναίτιον . Άλλ' άγε βουλών

Ζατ»σωμβν , Όπως 3ολίους μϋας έζολέσωμεν .

Τοιγάρ ϊγων ερίω ως μοι 3οκε"ί είναι άριστα"

Σώματα κοσμήσαντες ένοπλοι στωμεν άπαντες

Ακροις παρά χείλεσσιν , οπού χατάκρνιμνος ό χωρος>>
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■ασπίς <5ίν ην ό του λύχνου μέσος ομφαλός τά δόρα

τα, δί ήσαν βελόναι μακρά! , στερεωτατον 'ίργον σί

δηρου ' το κράνος αε ην ίπί το/ς κροτάφοις καρύου

φλοιός , θώρακας δε εϊχον άπό κάλων και τεθραμ-

με'νων ο ερμάτων } ους γαλην ε κδειράντες εύτίχνως

και συνετώς κατασκεύασαν • ούτω μεν μΰες καθω-

πλισμένοι ετύγχαναν . επεί δί εμαθον ταΰτα οι βά

τραχοι άνέβησα» εκ του ύδατος, εις ε να δε τόπον

συνελθόντες , συνηγον βουλών πολέμου κακοΰ και δει

νού• σκοπουμένων δε αυτών πόθεν 6 πόλεμος , και

τ/ς ή φήμη , κΐίρυζ εγγύς άφι'κετο , έχων ε ν τοις

χερσι ραβδον , Έμβασίχυτρος ό υιός τοΰ μεγαλο\ύ-

γου και γενναίου Ύυρογλύφου μηνυων πολέμου καΐ

μάχης κακήν αγγελία» , και είπε λόγον ■ ' Ω. βά

τραχοι, οι μΰες διαγγείλαι τά χει ρω »πεμ\άν μι

νμίν φάναι καθοπλι'ζεσθαι επί πολεμον και μάχην .

εθεάσαντο γαρ εν τω ύδατι Ψιχαρπαγα όν τίνα ε-

φόνευσεν Φυσι'γναθος ο υμέτερος βασιλεύς • άλλα πό

λεμει τε , όσοι εν τοις βατράχοις άριστης και αν

δρείοι γεγόναπ. Ούτως ειπών το πράγμα ίΐεδείζατο-

ο λόγος δ' εις τα ωτα πάντων είσδύς εκίνησε τα ς

διανοίας των ανδρείων και αλαζόνων βατράχων ■ αι-

τιωμενων δε και κατηγορούνταν αύτων Φυσίγναθος

άναστας εφ» ■ 'Ω. φίλοι, ούκ άπίκτεινα εγω μυν , ου

δέ εθεασάμην αυτόν άπολλύμενον • έπνίγη δηλαδή

παίζων παρά την λίμν»ν , μιμούμενος τάς νήσεις και

τάς καθ' ύδωρ πορείας των βατράχων ούτοι δε οι

ντονηρότατοι νυν αιτιωνται ΐμε τον άθωον καΐ μηδενός

όντα ■ άλλ' άγετε βουλή ν τυζητη'σωμεν εύρείν , ο πως

τους κακότροπους και επίβουλους μΰας άρανίσωμεν.

Ύοιγαροϋν εγω λεζω καθαζ-ερ μοι φαίνεται μάλιτα

'ίχειν ■ τα σώματα στολισαντες καθωπλισμίνοι ςωμεν

άπαντες παρά τοις άκροις των χειλε'ων της λίμνης,

£'ν&α ο τόπος κρημνώδης και πρηνη'ς ίστιν • οπόταν
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ΐ55 Ήν/χα σ" όρμνθεντες ε'ρ μ μίας έξελδωσι,

Δραζάμενοι χορύθων , όστις σχεδόν άντιον ελ$οΐ)

Ε/'ς λιμνών αυτούς συν εντεσιν εύ$ύ βάλωμεν •

"Ούτω γαρ πνι'ζαντες εν ύσασι τους άχολΰ'μβους ,

Στήσομεν ευθύμως το μυοκτόνον ωσε τρίπαιον.

ΐόο ΛΩ.ς είπων συνεπεισε χαθοπλ/ζεσθαι απαντάς•

Φΰλλο/ς μεν μαλάχων χνάμας εάς άμρεχάλυ\αν ,

Θωρ&χας σ' εϊχον χλοερών πλατε'ων από σευτλων,

Φι/λ λα σε των χράμβων εις ασπίδας ευ ησχνσαν^

"Εγχος σ' όξύσχοινος εχάστω μακρός άραρει ,

ΐ65 Και ρα κοχλιών λεπτών εκάλυπτε κάρνινα •

Φράζαμενοι σ' έστησαν επ οχδαις ύ-\*λγσι,

ΣεΊοντες λόγχας' Βυμοΰ $' επλητο έκαστος•

Ζευς οί θεούς χαλέ σας εις ουρανόν άστεροεντα>

Και πολέμου πλ»$ύν δείζας , χρατερου'ς τε μαχητας

1£0 ΙΙολλοΰς χαί μεγάλους, Ιίγ' 'ε'γχεα μακρά φέροντας•

Ώς βατράχων στρατός ευτ εγεμοντο γιγάντων

Κενταύρων μεγαλαύχων μΰες σ' νισαν ό'μοιοΓ

*Όιος κενταύρων στρατός έρχεται κ'αε γιγάντων •

'Ησύ γελων ερεεινί τίνες βατράχοισιν αρωγοί,

\ηί> *Η μυσ'ι τειρομενοις , χα) Ά5ηναί*ιν προσέειπεν.

*Ώ θύγατερ , μυσίν άρα βοϊίβη'σουσα πορεύσγ \

Και γάρ σου χατά ναόν άεί σχιρτωσιν άπαντες ,

Κνίσσγ τερπόμενοι , και εαέσμασι παντοσαποισ/•

Λί\ς άρ ε φα Κρονίακς ■ τον αε προσεειπεν άθήνν ■

ΐ8θ ΤΠ πάτερ • ουκ αν πωποτ εγω μνσ) τειρομενοισιν

Έλθοίμνν επαρωγός , επει χακά πολλά μ εοργαν,

Στέμματα βλάπτοντες χαί λύχνους εϊνεχ ελαίου.

\
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^£ ίφορμήναντες εφ ημάς ϊλθωσιν, ημείς δραζάμε-

νοι τών περικεφαλαίων χαί άρπασαντες, ος αν εγ

γύς εναντίον παραγένοιτο , ει ς τ» ν λιμνην αυτούς αΰ-

τάίς περικεφαλαιχις παραχρήμα εμβάλωμεν . ούτω

γαρ καταπ οντίσαΐτες και πνίζαντες εν τω ύ'δατι -κς

ίδιώτας και άπειρους τνΰ ν&ίν, στησομεν περιγίρώς

ου τω το ίπί τω φονω των μυών τρόποιον- Ούτως α

πών κατεπεισεν απαντάς εν ό'πλοις γενϊσθαι • φύλ-

λοις μεν ούν μαλαχων τάς χνήμα,ς περιεκάλυ\αν ,

θώρακας $ί ειγον από τεύτλων χλωρών και πλα

τυτέρων τα φύλλα δι των κραμβών εις ασπίδας

καλώς κατεσκευσαν ' δόρυ σε ίχάστω εφήρμοτο σχοί-

νος οζυς και μακρός , και δη κυρα κοχλιών λεπτότε

ρων περιεκάλυπτε τάς κεφάλας αυτών ' καθοπλισθεν-

τες δε έστησαν επί ταίς ΰ•\.ηλαίς οχθαις , κινοΰντες

τα δόρατα, όργης δε έκαστος επληρουτο . Ζευς δε

συγχαλεσας τους Θεούς εις τον τους αστέρας έχοντα,

ούρανόν , και δείζας το πλήθος του πολεαου και τους

ανδρείους πολεμιστάς πολυπληθείς όντας και εύμε-

γίθεις, και δόρατα επί μάχρ έχοντας, όπως ό τών

βατράχων στρατός καλώς ην πλήρης γιγάντων χα)

οι μνες ετύγχαναν όμοιοι κενταύρων μεγαλοφονων

χαί αλαζόνων ο'ιον δή τό κενταύρων και γιγάντων

πορεύεται στράτευμα. ' ήδεως γελων ηρετο τίνες βα-

τράχοις βοηθοί , η τοίς μυσί καταπονουμίνοις εΐσί ,

χαί προς την Άθηνάν είπεν . Ω. θύγατερ ηπου βοη-

θήσονσα μυσιν απίρχγ\ κα\ γαρ εν τω σω ναω χορεΰ-

ουσιν άπαντες άει λίπει εύφροανόμενοι , κα) ό-\,οις διΛ-

φόροις τε κα) πολλοίς • Ούτω δη είπεν ό του Κρόνου

νιός' προς αυτόν δε είπεν η Αθηνά ■ 'ίΐ τάτερ , ου'-

δεποτ' αν εγω τνΐς μυσί νικομενοις χαί χαταπονου-

μενοις παραγενοίμην βοηθός , επειδή πολλά δεινά με

είργάσαντο , τους στεφάνους χαί τα διαδήματα κατα-

λύοντες χαί τνας λίχνους χάριν πΰ ελαίου ■ τοΰτι
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Τοϋτο οε μοι λίην ε σάκε φρένας ■ οι α. μ ερεζα,ν '

ΤΙεπλον μου κατέτρωζαν ον έζυ'φρνα καμοΰσα

ΐ85 Έκ ροδάιης λεπτής, και στήμονα, λεπτόν ένησα >

Και τρωγλας ετίλεσαν' ό ο ηπητης μοι επέστη,

Και πολύ με πράσσα , τούτου χάριν εζω'ργισμαι •

Χρησαμε'νη γαρ ένησα. , και ουκ ε χω άνταποοοϋναζ ,

Και πρασσει με τόκον , τογ έρ'ιπονον άβανάτοισιν.

100 Άλλ' όυο' ως βατράγοισιν άρηγέμεναχ βουλη'σω,

'Έ,ισί γαρ οΰσ' αυτοί φρένας έμπεσοι , αλλά με πρώην

► Εκ πολέμου άνιοΰσαν , έπεϊ λ/ην έκοπώθην ,

"Ύπνου αευομε'νην , ουκ &ασσαν δορυβουντες

θύ$' ολίγον καταμΰσαι' έγω <Γ άύπνος κατεκείμην7

1θ5 Την κεφαλήν άλγοΰσα, ε ως έβο'ησεν αλέκτωρ•

Άλλ' άγε παύσωμεσθα , Βεοί ,τούτοισιν άρήγειν ,

Μη κί τις ημΐίων τρωθρ βέλα όζυόεντΓ ,

Μμ' τις και λόγχγ τυπη δέμας η ε μαχαάρα •

Έίσ) γαρ αγχέμαχοι , και θϊ θεός άντίον ε'λθοι '

200 Υΐάντες ο όυρανόθεν τέρπωμέθα δηριν όρωντες.

°Ως ο\ρ εφη " τη & αυτέ πεπείθοντο θεο) άλλοι

Πάντες, όμως $ε άολλε'ες ηλυθον ες ε να χωρον .

Κάσα ήλθον κήρυκε τέρας πολέμοιο φίροντε •

Και τότε κώνωπες μεγάλας σάλπιγγας ιχοντες

2θ5 Δβινόν εσάλπιζον πολέμου κτύπον όυρανόδεν δε

Ζευς κρονίσης βρόντησε τέρας πολέμοιο κακοί ο.

ΤΙρωτος σ' "ϊ•\.ιβόας Α&χηνορα ουτασε δουρ),

'Έσταότ έν πρόμαχοι ς κατά γαστέρα Ης μέσον ήπαρ:

Κάδδ' έπεσε» πρηνης, άπαλάς <Γ έχο'νισσεν έθειραζ'

210 Τρωγλοδύτης δέ μίτ αυτόν ακόντισε ΤΙηλείανα•
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&ι λία* 'έπληζε την ε μη ν διάνοια» , ω ο'ιά με ειρ-

γάσαντα , τον πέπλον μου κατέφαγον ον πονήσασα•

ύφαινα εκ κρόκης λίπτης•, και στήμονα λεπτον έκλω

σα } χαι τρυπάς εποίησαν , ο ράπτης δε μοι παρε-

γε'νετο , και απαιτεί με πολύ ' τούτου 'ΐνεκα ΐθυμω-

θην , δαχεισαμενη γαρ έκλωσα , και νΰν ουκ ε χα άπο-

δοΰναι-, καΐ απαιτεί με τόκον και γινόμενον , το δύ

'φοβερόν εστί τοις αθανάτοις θεοϊς • Ου μην άλΧ ου

δέ ούτως τοις βατράχοις βοηθεΊν ίθελήσω ' ουδέ γαρ

αυτοί εΐσι βέβαιοι τον νουν , αλλά με πρότερον ε'χ

τοΰ πολέμου επανερχομένων επειδή σφόδρα κόπου

επλήσθκν , υπνου δεομενην ουκ άφηκαν , θόρυβον και

ταραχή ν ποιοϋντες , ούδ' επι μικρόν επικλίναι και

χαταμύσαι τά βλέφαρα" εγω δε άγρυπνος χατεχπ-

μνιν , την κεφαλήν όδυνωμενη, ε ως ϊφωνησεν ό αλεκτρυ-

&>ν . Άλλ' άγίτε λήζωμεν , ω Θεοί , τούτοις βοηθεΐν

μη τις ημών πληγρ βε'λει όζει και τμητικω , μή

τις και δίρατι το σώμα τρωθη η ζίρει > ε/σι γαρ

οι οι ε χ. τ» σύνεγγυς μάχεσθχι , ει και ό θεός εναντίον

παραγενοιτο , πάντες δε εκ τοΰ ουρανού την μάχην

θεωμενοι ίύφραινωμεθα και αγαλλώμεθα • Ούτως η-

πεν ' ταύτγ δί επήσθησαχ οι άλλοι θεοϊ • σύμπαν•

τες δε οι όμόθεν ά$ρόοι συνήλθον ε/ς ε να. τόπον .

Κατήλθον δε οι κήρυκες το τοΰ πολέμου σύνθημα φί-

ροντες • και τότε δη κώνωπες μεγάλας σάλπιγγας

φέροντες φοβερόν ίσάλπιζον κτύπον πολέμου και μά

χης > εκ τοΰ ουρανού δε Ζευς ό υιός τοΰ Κρόνου ε-

βρόντησι σημ&ον πολέμου χαλεπού- Τίρωτος δε 'ϊ-

\ιβόας δόρατι ετρωσεν Λειχη'νορα, εστωτα εν τοις

πρωταγωνισταϊς, παρά τον γαστέρα εις το μέσον

τοΰ ήπατος κατέπεσε δε επι πρόσωπον , της άπα-

λας δε τρίχας ε'νε'φυρε τ$ κόνν\. Τρωγλοδύτης δε

μιτ' αυτόν έβαλε τον ΙΙηλέως ύιόν, έπηζε δε εν τω
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ΐΐΰζεν δε ίν στίρρω στιβαρον δόρυ , τον δε πεσόντα

•Έιλί μέλας θάρατος , -\>νχη δ' εκ σώματος επτά.

Σευτλαιος δ' άρ ίπεφνε βαλων χε'αρ Έμβασ/χυτρον

Άρτοφάγος δε ΤΙολΰφωΐ'ον κατά γαστέρα τΰ\εν .

2ΐ5"Ηρ/5τε ^£ πρανές, -\.υχ* δέ μελεαρ έζιπτη-

Α/μνόχαρ/ς δ' ως ει δεν άπολλύμενον ΐίολυ'φωνορ ,

Τρωγλοδυτών απαλοίο δι άυχενος τρωσερ έπ/στάς

Ώέτρω μυλοαδίι , τον δε σκότος ό'σσ' εκάλυ-\ε ■

Τραγλωδυ'τηςδ άρ επεφνεΒρεκαικίστα εσθλόν άί'ζας,

220 Ω.κιμίδ^ν δ' αχός ε*λε , και νίλασερ όζει σχοίρω,

Άλλ' ο μερ εσπασεν εγχος, εφωρμησαν δε ε'τ' άυτφ'.

Οι; ο αυ χ κει/ ο ^ *"/χος εναντίον , «ρ/ττε <) ευσυς•

Ααχν'ρωρ δ' άρα Κωστοφάγοιο τιτυ'σκετο δουρ\•

νΟυτος δ' &>'$ ενόασεν φευ γαρ ε'μπεσεν οχθαις^

225 Άλλ' ο'[/<Γ ας άπεληγερ, εν ϋδασι δ' ίίλασεν άυτορ'

Κάττπεσε δ', όυδ' άνίνευσεν • εβάπτετο δ' αϊμάτι λίμνη

ΤΙορφυρεω , αυτός δε παρ τΐαον ε'ζετανυ'σθν ,

Χορδοασ/ λιπαραησιν εττορνν μένος λαγόνεσσι •

Τυρογλυ'φορ δ' ε'/ϊ-' ό'χθχις Αιμνήσιος ίζενάρ/ζε •

23ο Πτερί'Ό^λί/βοΐ' β*ε /ίων Καλαμ/νθιος ε'ίς βάθος ηλθε7

'Ήλατο <Γ ε'ς λίμρην φευ'γων , τ$ν ασπίδα ρί•\.ας.

Φ/τραϊορ δ' άρ επερνεν άπυ'μων Έμβασίχυτρος •

"ΐδρόχαρις δ' επερνε πτερνοφάγον βασιλϋα ■

Χερμαδίω πλήζας κατά βρίγματος• ίγκεραλος δε χ

235 Έκ ρ/^ώίΓ/' ε'στάζε , παλάσσετο δ ούίματι γαϊα •

Λ€ίχο7τ/ναζ δ' ί'κτανεν άμΰμονα Βορβορκοίτηρ ,

νΕγχβι επαίζας ' τον ίε σκότος οσσ' εκάλυψε •

Πρασσοφάγος δ' ξ'σιδών , ^οίιίς έίλκυσε ρεχρόν ε'άντΛ
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στήθει τό στερεόν δόρυ , πεσόντα, δβ αυτόν κατείλη-

φεν ό σκοτεινός θάνατος > ή •\>υχη &* άπεπτη , χαι

ωχετο εκ. τοϋ σώματος . Σευτλοάος δε τρώσας Εμ-

βασίχυτρον παρά την χαρδίουν ανειλεν Άρτοφαγος

δε επληζε χατά την γαστέρα ΪΙολυ'φωνον , ϊ'πεσε δε

επί πρόσωπον , η •\>υχη δ\ άπεπτη χαά $Χ£το άπό

των -μελών. Λιμνοχαρις δε επειδή εθεάσατο ιόν ΪΙο

λυ'φωνον άνγρημενον , ίπελθων 'ίπληζε τον Τρωγλο-

δμ'την χατά τον άπαλόν τράχηλον λιθω στρογγυ'λω

τε και τραχεϊ , σχότος δϊ αυτόν κατά οφθαλμούς

περιεκάλυ\ε . Τρωγλωδυ'της δε εφορμήσας άπίχ\εινΐ

Βρεχαάκιστα αγαθόν χα'ι άνδρε7ον ' 'ίίχιμίδην δε χατεί-

ληφε λυ'ιϊη μεγάλη, και έβαλε τω όζεί σχοίνω,άλ-

λ' ούτος ίσπασε μεν το δόρυ 3 ωρμησαν δε ε'π' αυ

τόν ου δ* αύθις άφηκεν ούτος γε εναντίον τό δόρυ

παραχρήμα γάρ τοι κατέπεσε ' Λειχη'νωρ δε Κωστο-

φάγου χατεστοχαζετο δόρατι ' ούτος δ^ επειδή εθεά

σατο , φευ'γων ε'νεπεσί εις ιάς όχθας , αλλ' ουδέ ού

τως επαϋετο αυ'τός' άλλ' ε'ν τω υδατι 'ετρωσεν αυτόν •

κατέπεσε δε , ουδέ άνεκυ•\.εν ετι , ίβάπτετο δε ή λί

μνη τω α'ιματι τω πορφυρω ' αυτός δε επί την πα-

ρειάν πέσω ν εζη'πλωτο , επί χολάσι πίοσιν ε'πισα-

λεύων τοΐς λαγο'σιν • Τυρογλυφον δε παρά τάΐς οχ-

θαις Λιμνη'σιος άπεχτεινεν , ΤΙτερνογλυφον δε θεασά-

μενος ό Καλαμίνθιος χατέδυ εις το βάθος , έπή&ισε

δε εις την λίμνην φευ'γων, την ασπίδα άπορρί-\.ας'

Φυτραίον δ£ άπεχτεινεν ό βέλτιστος Έμβασίχύτρας•

Ύδρόχαρις δε άνεϊλε ΤΙτερνοφάγον τον βασιλέα ,

παίσας αυτόν λίθω χειροπληθεϊ χατά τό ύπερμετω-

πιον • ό εγκέφαλος δί χατεστάλαζεν άπό των ρινών

διεβρϊχετο δε και εφυ'ρετο ή γη τω α'!μάτι ■ Αειχο-

πιναζ δε άνεϊλε τον άμεμπτον Βορβοροχοίτην δόρα

τι εφορμήσας ' σκοτία δε αυτόν χατά τους οφθαλμούς

περιεκάλυ-^εν ΤΙρασοφάγος δ^ θεασάμένος εί'λκυσεν

αυτόν από τοΰ ποδός νεχρόν όντα, κα) χατεθηχεν εν
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Εν λ!μνν, δ άπέθακε , χρατήσας χειρ) τένοντα ■

£4° Φιχάρπαζ δ' ϋμυν' ε τάρων περ) τεδνειώτων >

Και βάλε Πρασσοφάγον , μήπω γαίας επιβάντα >

Ώι'πτε δε οι πρόσθεν • -^.υχν δ' 'ΆΊ'δόςδε βεβήκει •

ΤΙαλοβάτηις δ' ε'σιδών, πηλού δράκα. ρί•\,εν επ αύτώ,

Και το μετωπον έχρισε , και εζετύφλου παρά μικρόν.

245) Ώ,ργίθη δ' άρ ίκεΐνος , ελών δε γε χ&ρι παχείγ

Κείμενον ίν γαίγι λίθον όβριμον , άχθος άροΰρης,

Τω βάλε ΙΐΗλοβάτϊΐν υπό γούνατα, πάσα δ' ε'χλάσθη

Κννίμγι δεζιτερή , πέσε δ' ύπτιος εν κονίκσι .

Κραυγασίδης δ' ϋμυνε , και, ούτω βάχνεν επ' αύτω '

250 Ύύ-^,ε μέσ-Υΐν δ' αυτόν κατά γαστέρα , πάς Η οι είσω

Όζύσχοινος δΰνε • χαμαϊ δ' 'ίγυντο άπαντα

Έγκατ εφελκομενω υπό δου'ρατι χειρ) παχείνι'

Σιτοφάγος δ' ώς ειδεν ίπ' οχθνκτιν ποταμοιο,

Σκάζων εκ πολέμου άνεχάζετο , τειρετο δ' αινώς ■

255 "Ηλατο δ' ες τάφρον , 'όππως φυ'γγ άιπύν ό'λεθρον .

Τρωζαρτας δ' 'ίβαλεν Φυσίγναθον ες πόδα άκρον

"Έσχατος δ' εκ λίμνης ανεδύσατο , τείρετο ο' αινώς.

ΤίρασσαΊος δ ώς ει δεν ε θ νμίπνουν προπεσόντα.

Ήλθε δια προμάχων, και άκόντισεν όζέ'ΐ σχοίνω'

ί6ο Όυδ' ε'ρρνζε σάκος, σχετο δ' αυτού δουρός άκωκη.

Τοϋ δ' ίβαλε τρυφάλειαν άμυ'μονα, και τετράχυτρον

ΑΪος Όρκγανι'ων μιμούμενος αυτόν -'ΆρΥΐα ,

ΛΟς μόνος εν βατράχοισιν άρίστευεν καθ' όμιλον •

"Ω,ρμΫΐσαΜ δ' άρ επ' αυτόν • ό δ ώς ι δεν ουχ ύτίμεινε'ν

205 "Ηρωας κραταιούς, άλλ' εδυ βε'νθεα λίμνης .

*Ην δέ τις εν μύεσσι νιος παις έξοχος άλλων ,
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τΐ> λίμνγ' περίλαβών τόν τένοντα αυτού τρ χειρι ■

"ίτιχάρπαζ δε επεβοήθει μαχόμενος ύπερ των άπο•

θανόντων φίλων , και έτρωσε τον Πρασοφαγον μη πω ας

γή~ν ελθόντα ϊ'πεσε δε έμπροσθεν , αυτού δε ή Ί-υχη

ωχετο έζω• ΤΙηλοβάτης ίέχ θεασάμενος πηλού Όσον

δράζαι τ* χειρι , έρρι•\,εν ε'π' αυτόν , και έχρισε τό

μέτωπον , χαι παρ ολίγον εζετύρλωσεν- εθυμω'θη δε

εκείνος , χαι λαβαν τ>7 παχ&α χα) ισχυρά χειρϊ λί-

θον χείμενον εν τη γ*ι , μέγα βάρος γης ι Τούτω έ-

παισε τόνΤΙηλοβατην χατά τα γόνατα• πάσα δεσυν-

ετριβη » δεζιά χνη'μη , έπίσε δε ί'πϊ τά μετάφρενα

εν τγ χάνει- Κραυγασίδης ί« ί πεβοήθει , χαι ούτως

επήλθε χατ αυτού έπαισε δε χατά τό μέσον της

•γαστρός αϋτοϋ • πάς δ£ αύτω εις τό ένδον ο όζύς

οτχοίνος εϊσηλθεν επί τιϊν γη ν 8ε εζεχύ&η πάντα

τά εντός υπό τοΰ αόρατος αποσπώμενου χειρϊ παχ&α

χα) ισχυρά . Σιτοφάγος 8ε επειδή εθεάσατο παρά

ταις όχθαχς τοΰ ποταμού όρμων εκ τού πολέμου άνε-

χωρει , χατεπονϋτο 8ε χαλεπως. έπήδησε δε εις τη ν

ταφρον, 'ίνα διαφυγή τον άρανιστιχόν θάνατον. Ύρω-

ζάρτης δε έτρωσε τον Φυσίγναθον εις τό άχρον τοΰ

ποδός• τελευταίος δε εκ τη ς λίμνης άνέβη, χατιπονείτο

δε χαλεπως • ΤΙρασσάΐος δε επειδή εθεάσατο προπε-

σόντα έτι τά τελευταία πνίοντα , επορεύθη διά των

πρωταγονιστών , και έβαλε σχοίνω όξεΐ • οϋδ 'έσχι-

σε την ασπίδα , άλλ' έπεσχέθη αυτόθι ή τοΰ δόρατος

οάχμν • τούτου δε άμωμητον χοά τετράχυτρον επαισε

κράνος ό ενδοζος Όριγανίων , μιμούμενος τον "Αρεα

αύτον τον &εόν , 'ός δώ μόνος εν τοίς βατράχοις ην-

δραγάθει χατά τον στρατόν. "Ω,ρμησαν δη ούν ε'π'

αυτόν ούτος δε ΐπειδη εθεάσατο ου χ έτλη χαρτερων

τοιίς ανδρείους ήρωας• άλλα χατέβη εις τό βάθος

της λίμνης ην δε τις εν τοις μυσϊ νέος διαφέρων των

&λλων δόρατι μαχόμενος άά , υιός αγαπητός τοΰ
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Αγχέμαχος, φίλος υιός άμυ'μονός Άρτεπιβοΰλου%

Μεριίάρπαζ όρχαμος άινω ίσος 'Άρηϊ -

Ός ρα ιων πολίμοιο μετασχεϊν παϊσ' εκελευσεν.

*2° Αυτός ο' έτηΐκα μεγαλοφρονίων κατά λίμνην.

Ούτος άναρπάζαι βατράχων γένος επηπείλει

Κα/ ρη'ζας καρύου μέσσην ράχην εις ον'ο μέρη

Φράγδην άμφοτέροισιν εν ωμοισι χέρα•/ ν εθηιε .

Οί ο ε τάχος ίείσαντες Ιβαν πάντες κατά λ/μρκρ%

α?5 Και νη κεν' ίζετε'λεσσεν , ε'πέι μέγα οι σθένος ηεν ,

Ει μη άρ οξύ νόησε πατήρ άντρων τε θέων τί,

Και τοτ απολλυμενονς βατράχους ωκτειρε Κρονι'ων '

Κινη'σας $ί κάρη, το/ην σ' ίψ^έγζατο φωνήν .

Ω 7Γ07Γ01, η μέγα έργον εν οφθαλμοί σιν όρωμαΐ.

Ω8θ Ου' μικρόν μ έπληξε Μεριοάρπαξ, δς κατά λι'μνην

Ένναιρειν βατράχους βλεμεαι'νων αλλά τάχιστα

Ααλλάία πίμ\ωμεν πολεμο'κλονον, ή$έ καΓΆρηα ,

Ο'ι μιν άποσχε'σουσι μάχης κρατερόν περ ιόντα.

ΛΩς άρ εφ» Κρονι'$ης• "Αρης ί' άπαμέιβετο μΰθω-

2,85 'Όυτ αρ Αθηναίης > Κρον/οη , σθένος . ούτε νΑρηος

Ίσχυ'σει βατράχοισιν άρηγέμεν αΐπυν ολεθρον.

Άλλ' άγε πάντες ιωμεν άρηγόνες, $ το σον οπλορ

Κινεισθω , ούτω γάρ άλωσεταυ. ο ς κεν άριστος•

ίϊς Τιτάνας ποτέ πέφνες άριστους έξοχα πάντων ,

290 ' Ω,ςποτε κατά νήα κατέκτανες οβριμον άνορα,

Κάι Κελάοοί'τ' ίπέσηο'ας ιο' άγρια φΰλα γιγάντων

Λί2ς αρ έφη • Κρον/οης $' έ'βάλε -\,ολόεντα κεραυνόν.

Πρώτα με» ε βρόντησε , μίγαν ο' έλ^λιξεν 'Όλΰμπον,

Άυτάρ έπειτα κεραυνόν ί δ&μαλέον Διός όπλο»
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βέλτιστου Άρτεπιβον'λυ, Μερ/οάρπαζ ήγεμών όμοι

ος τω φοβεροί) "Αρε/ , ος $η επελθών εκέλευσε τον υ ιόν

μίτασχειν του πολέμου, αυτός §ε Ίστατο μέγα φρο

νώ ν και έπαιρομένος κατά την λ'ιμνην , ούτος α,φα-

ν'ισαχ το γίνος των βατράχων αιετείνετν, και σχί-

σας κναμεσον την ραχην τοϋ καρύου εις $όο μέρη,

εθηχε ταις χερσίν επι φράγμα εν αμφοτεροις τοις

ωμοις- ούτοι α£ παραχρήμα φοβηθέντες εδραμον πάν

τες προς την λίμνην , και ο*η ΐτέλε/ωσεν αν το έργον

έπειοη μεγάλη αυτώ $υ'ναμις ην, ει μ» τάχεως εϊ-

ίεν αυτόν ο πατιίρ των ανδρών και των $εών , και

τότε δη χπολλυμενους τους βατράχους ε'λέησει• 6 τΐί

Κρόνου υιός ■ κινγίο~ας οε την κίφαλην , τοιαΰτην άφ-

ϋκί φωνή ν ■ ΦεΟ φεϋ' όντως που μέγα θαύμα τοΰτο

θεωμαι τοις όφθαλμοΊς, ου μετρίως με δάκνει και

λυπεί Μίριδάρπαζ, ος παρά την λίμνην άποκτε'ινειν

τους βατράχους γαυρια και εταίρεται• άλλ' οτι τά

χος ΤΙαλλάδα άποστείλωμεν την πολεμικών , και τόν

"Αρεα, οι άποστήσουσιν αυτόν του πολέμου και'περ

οντά ισχυρόν και γενναϊον • ούτω δηΧ εϊπεν ό του

Κρόνου υιός- ό "Αρης δε άπεκρινατο λέγων ουχ ή

της Αθηνάς δΰναμις , ω υιε του Κρόνου, ου δε τνΰ

"Αρεος δυνη'σεται βοηθησαι τοις βατράχοις και άπο-

σοβησαι τον χαλεπόν θάνατον αλλ' άγετε πάντες πο

ρευθώμεν εις βοήθειαν , η το σον οπλον κινηθητω ■

ούτω γαρ κρατηθήσεται Όστις αν κράτιστος γ, ώσπερ

χαί τους Τιτάνας τό πάλαι άνειλες κρατίστους όντας

ΰπερ απαντάς, ώσ-περ και εν νηί" τό πάλαι άπέκτει-

νας άνορα ισχυρόν, και Κελάδοντα έδίσμευσας ααί

τα άγρια γένη των Γιγάντων ■ Ούτω δη εϊπεν ό του

Κρόνου δε υιός αφηκε κεραυνον καυστικόν . Πρώτον

μίν ου ν ε βρόντησε , και τον μίγαν ουρανον συνετάρα-

%εν , έπειτα $έ κεραυνό" φοβερόν οπλον Διός άφηκε ,
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Ι-

&()5 ?Ηκ' επιδινησας, 6 ί' άρ ίπτατο*χειρός ανακτος.

Υίάντας μεν ρ' ίρόβικτε βαλων βατράχους τε μΰάς τ&.

Άλλόυί' ωςάπεληγε μυών στρατός , άλλ' ετιμάλλο*

νΕλττετο πορδήσειν βατράχων γ{ρος άιχμχτάων ,

Έι μ» άπ' Όυλυ'μ7του βατράχους ελέησε Κρον/ων ,

3θθ "Ος τις τ&ρομίνοιτιν αρωγούς αυτός ίπεμ-^,εν

*Ηλθον ί' εξαίφνης Νωτάκμονες, Άγκυλοχηλαι,

Λοζοβχται, Στρεβλό), •Ϋαλιδόο•τομοι, Οστρακόδερμοι^

. Όο~τοφυθ7ς , ΤΙλατυ'νωτοι , άτοστ/λβοντες εν ιίμοΐξ)

Βλαισσόι , Χειροτενοντες, από στέρνων εσορωντες,

3ο5 Όκτάποδες , Δικάρηνες , Άχειρε'ες , ο/' δε καλεϋνται

Καρκίνοι ■ οι ρχ μυών ουράς στομάτεσσιν ικοπτον ,

Ήίνε πόδας και χείρας , άνεγνάμπτοντο δϊ λόγχοα.

Το«? <^' υπίδδεισαν μύες άπαντες , οιλΓ ί'τ' έμειναν

Ές ί£ ρι/^Μ ν ετράποντο • εδυ'ετο δ' ήλιος η δ» ,

3ιθ Και πολέμου τελετή μονοήμερος έζετελεσ&Η..
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συστρί-\,ας ' ούτος $1 άπεπτη εκ της χειρός τον βασι

λέως ■ Ήάιτας μεν ουν ε/ς φόβον ενέβαλε κεραυνωσας

βτγ) μόνους τους μνας' ου μην, αλλ' ου <Γ ούτως άπε-

■παΰετυ ό ς-ρατος των μυών , ά,λλ' ΐ'τι μάλλον ήλπιζε:•

άφανίσειν ίο γένος των βατράχων των πολεμιστών •

ει μη ε'ζ ουρανού ηλεησε τους βατράχους ο του Κρό

νου ύιος • ος τις καταπονουμίνοις βοηθούς αυτός άπ-

ίστειλεν . χφίκοντο γαρ αιφνιδίως τίνες νώτα έχον

τες Ομοια άκμοσι και καμπύλους όνυχας, πλαγίως

πορευόμενοι , σκόλιοι , •\,αλιδόςομοι , και Ιχοντες δέρ

ματα στερεά και όστρακων η > όστωδεις το όλον σώμα ,.

ευρείς τη νώτα, μαρμαίροντες εν το7ς ωιχοις^ρεβλόπο-

ίες, ^«ρα; εκτεταμένας έχοντες, από του τη'ϋους όρων-

7ες , όκτω ποίας έχοντες , δυο κεφάλας) παλλάς χεί

ρας• ούτοι δί ονομάζονται Καρκίνοι" ο'ί δη της ου

ράς των μυών ετεμνον τοις στόματιν, κα) τους πό

δας και τας χείρας, εκαμπτοντο δε και κατερρηγνυν-

το τα αόρατα, τούτους σε έφοβη'βησχν άπαντες οι μϋες,

ούδ' ε τι παρέμειναν , εις φυγή ν δε ίτράπησαν ό ή

λιος σε εδυνε, και το τοϋ πολέμου τέλος εις μι'χν

ήμεραν ίτελεσιονργη'θη •

νοι. ιν. ι8



*?4

Άναπλι{ρωο*/ςτοΰ χε/μενα Άνα^^ρωτ/ς της τα-

ίχ των ϊν'ο Άντ/γρ• 3. ραφραο-εως ίχ τίς τον

χα/ ιο. τ« Ρΐιιΐ. 32. Φελλού •

τ/χ- Τ ^ Τ

1 55 ο'ίί' ζεύςεφ ΰ-\.ε/ χαθήμε-

>ο: έχελενε -

4^5 λαβιίν ϊ'χοντ/ ■

φ φ

2 1 άυτάρ ό τγ έτεργ ιι£ν λαβόμενοςτων γονάτων ε-

ελών ελλ/ο~σ~ετο γόνων λ/τάνευε , τγ ίϊ α λλ«

2ΐ5 άνδρων. αϊε/ γαρ το/ των ανδρών αεί ί)ί ο~ο/ βο•

άμΰνουιτι θεοί αυτοί . νιθουσ/ν οι θεοί αυτοί ■

225 _______ ,£ Έχτορος 7τειραν λαβείν

292 - συ δε αυτός γνώσγ

352 __- ϊφιίίτο .

54ι 'έλαβον

Χ Χ

1 02 - όλΐθρ/'αν

5θ9 --------- φάγοιτα/ •

85- _-___ το£ Όποΰντος

122- =■ χαιτών συνεχών φρ/γάνων

2ρ6

336- *- ίσϋχοςίπ/τά άρ/ζεράτχ•

των τον αε δεζ<ον ι πττον

4ο3 ______ χα/> ήμ£ς αυτούς εχτεινε-

ταχ πάνυ ταχύτατα

426 - - - τοι}ς ίππους

425 - αχ ταχΰποδες ■

698 - > εντεύθεν λείπε/ ττλεον >»

β παράφρασ/ς του Ψελλού

73 Ω

192

2,09 ~ - 7 ", ,"

3ΐ2 Δεζ/όν- οφρα μ/ν αυ

τός όφθαλμοία•/ νοιίο-ας}



Το χεΙμινοντΐίΆντ/γράφχ Το χε/μενον του Ηογπβ

Τ

Γ/*•

11 (ρΓζατον ενίζανον

λ6 αγορν^ §' ίχάλειτχς αγορών <Γε κα'λειτας

\•ϊ τέως Αχαιό/ τέως χρ ΑχΜ3/

μ/γ ϊχν'δαιον μϊγα κυδχνον

57 ενερθε νίρθε

5ρ πολν7Γ/ίάχ.ου 7Γ0?υ7τί$χχ.ος.

64 φανεί* φχνκνι

84 ας τα. ς

11 7* ί

9 5 μ'ιΓ εκ/λ . . . ΜίΤε χέΆ . . .

135 Κ μεν ει μεν

ι4ζ αλε'α/το άλε'αιτο

1 56 ε'λάμπετό λάμπετα

1 55 ωΛίεον οκνεον

ΐρ3 σ ερυ' ■ ■■ <Γ£ ρ'θ' . • .

2ΐ8 ττολυττιοάχον 7Γθλΐ)7τί§αηος

212 ίξαποηεσθαί εζ οίττομέεσ-θαι

2*8 .ό'τε ί»ί Ότΐ ίβ

247. ε'κατόνζνγος

240 ί7τε^'

έκατυζυγος

δε τεχ

2^4 αγυιαν αγνιαν

2Ζ2 χρν<7Υ\ν χρυιτε'ϊΐν

3 12 λείπε/ ΤΐΥίλεί^νι Άχιλϋ'ί $ο

ναι «τΰλόν έόντα

3->ο τω $' τρνδ'

584 *Υλ»ς

"V** .
3ρ2 ή>? ερατ' ευχόμ •■• ως φχτ' εττευχόμ • •

4 1 9 ε'ρναΌ•Άτο
ερΰα-ατο



δΖ6

453 νΰν ά*υ τους άλλους νΰν δ' άλλους Τρωαν ε'πι-

επιειο~••. εισ • • •

485 πνευμόνι νκδυ'/'

4 οι άλλοι

12 ΰπαί

33 κατακτάμεναι

38 Ί-ρπαχας

42 δ εδωκεν

?8 μ &7Γ • • •

87 «νί

ιοί τιμοι

1θ5 συμπάντων

ΐοό αύ'τως

11ο χαμοί

111 ίί/λνι

112 ά'ρ,Η

122 ωτειλγίς

ι4ι Ά£7ο$ '

ΐ5? έμ» γενε» εξ'Αξι'ου

158 Άβ/οο

1^6 ερΰσ-ιτασθαι

2ΐο θράοΊον τε

235 ά'λ/ς Ιο-βΓ

248 6ίί?ς μέγας

25 1 £ρ&»ν

3 "19 τετραφ'

28-2 έργβεντ'

3ο 1 δαϊκταμε'νων

3-3 τυμβοχονις

357 Ίσοιραριζειν

Αχαιοί

ΰπο •

δοάζΐμεναι

6'ρπνκας

δε δωκεν

με π • ■ •
» <
«ΖΓ/

δε'μοι

και πάντων

ούτως

και ε'μο)

δείλης
ν

«ρί/

'Α£/ο$

ί'μο/ ^ε^δ» «ξ 'Αξιοΰ

Άξιου

βρνοΌτετθαί

Θρασ/ον τε

ίσ-αν α λ/ς

μέγας θεάς

ερωι}

γ' ιτραρ

ΐρχθε'ντ

δα'ί χ,ταμένων

τυμβοχοΰιτ

αντιραρίζειν



?ιχ.

3ρ4 κυνομυΐΛ

4ιι {(τοφαρίζί/ς

4ι4 άρ^γεις

4ιό φ/λομνι£ΐής

/\.ι ι κυνόμνια

407 προ<ηιυ3α

434 λείπει

454 αποκό•\£ΐν

462 πτολεμίζω

429 λείπει

496 **Ρ

5ο8 λείπει

522 κ»'<$ν εθχκί

520 ^/ι>ε0'

52^ ότρυνεων

533 άίλνιται

5^8 πρόσθ' εσ-χετο

6οο α•τρε•^.ας

605 πόλεως

6ο7 άσ-παιτίίϋζ

χυναμνιχ

άντιφαρίζεις . %

β,μϋνεκ,

Διός ΒυγαίτΗρ

χυναμυΐΛ

αγόρευε

*Ως φχτο• μγ,δνιτενΰε 3•εα

λεί/κ&λε^ος 'Ηρ» .

«ά/τοκο-φ/,αεν

πτολεμίζω

Νε/χ»σ-εν \οχεαχρα» όνει-

$ίο/ς ΐπέειτι

ίε

Μα-^ιδίας ώσ•& τε κακόν

ρέζουαΌΜ ενοπνι ;

ίε #Μκε

κε'ίεα 0«κε

γίγρ(&'

ότρυναν

αλγιτοα

πρόσ-θε σχέτφ

τρέ-\,&ς

πόλιος

ίσ-ιτυμίνας •

Χ

13 Λτανεεις

28 αα-τρατι

5 1 όνομάχλυτος

85 ζ&ν

ιι3 αντίο*

117 *

Λτενίεις

χα-.τράιτι

ύνομχ κλυτός.
> \

αντίος



57*•

;8

ιαό μ^'ν

ϊ64
/ /? ;τ•σς

346 «Υί/ίΙ

35? 'ίνίοθι

386 αχλαυστος

4«ο αχοντε

Ρ ,

402 7τ'ιλνα.ί"π

4ι4 $' ελλιτάνενε

419 υττο ΤΙλα,χω

48ο μ έτρεφε \

*

66 'χασ-το/

45 γεϋαταχ

6 1 κλυ'ζειτκεν

82 Ίφώάμαντος

89 /"δ δεζάμιρος

ρ0 ίτρεφε

12θ δ/απλησ-σοντες

198 γ ϊσα-ενε • • •

240 διαγινάσκοντες

243 /κει- β»

244 *Α/'ίος

264 ίυ'ο κα/ ειχοτ/μετρον

28ο κν/ο^ηος

283 έσταότε

287 ίγερθεν

288 "Ειγίκλος

32 ^ ο'ρ^/μ'

334 ίνλΡ''4*ί

338 εγχρ/φ&>ίτω

μϊν

$ τρίτος

εν φρε<τί

α χ /> αυτός

άεχοντε

πιτνανίΌ

ίί λ/τάνευε

'Ύνσττλάκύ)

με τρχφε

ε χακΓτος

χεΰαα

χλνζεσ-χον

Άμφ/^Λμαντος

με > δεζάμένος

ίτραφε

$/απλιί<Γοντες

τε <τεΰε • • •

ίίΑγ/γνωο-χοντες

μεν

*α;«*/

δυοχαιειχοσιμετρον

τΛΐ'ΐάχοιο

έσταότες

αγερθεν

'Ευμαλος^

οργυι

έγχρ/μ-Ιας

ίγχριμρν*τω



*"9

97*•

354 ί' βλάχε & λα^ε

302 Ίττττοην /'/Γ^-Ο/Ο-/

3^6 Αίφγργιτιάδαο α* Φηργιτιάδαο

3$>ι χοτίονα-' εβίβηΜί χοτεουσα βεβ^χα

436 ανατρί\ειαΛ α.να(ττρί\εια»

44θ φαμεν φάμε»

483 νε/χ,ει νεϊχος

554 λ£Ρ(Γ/
%είρε<τσ•ι

568 χερσί λ*<Ρ<

58 1 £/' οά

6ι4 τάλαντα , τέταρτος τάλαντα τέταρτος, ως

ας

622 εν$υο•εαι

Γ

(σδυνεοΑ

623 επειτιν επείγει

6-8 Ταλαονίδαο Ταλάϊον/$αο

69.3 εζτ/ εν

^33 άιάίζαντ' ί7τάλα:ον αϊαάζ-ζατε ττάλαιον

1^0 λοισθϋ λοΐϊ&*ι '

12" $' ^6ϊΐκε ίε 6»*ε

ΪΊΊ ϊόματε ρίνες τε στόματε ρ7νάς τε

Ί9~ $ (δίζ*™ 3ε δί'ξατο

8οο Σ,αρπηδοντος Σαρπνδοντος

8ιθ παραθεΊσομαι 7ταραΟει<Γ<ύμαχ

866 αυτάρ ο μγ,ρηθον τα- αύτάρ 6 μήρ/νθο* βάλε

με πικράς ο/5"3ί 7ταρ ττοόα , τγ όίόϊτ

Άντι: ρυ δ' άπο μήρινθα»

'όριις ,

Ίνίμε 7Γ/κρος ο/β"τος

Ω η

20 τεθν,ΐόύτα

20 Τίνσιδάωνι

τίθ^ε/ο'τα

ΪΙοσιΰάων



28θ

3ο

48

79

ιοο

ιζ5

27°

3)6

3-ο

33 1

3+4

3-ο

385

388

397

4ο3

4ιι

417

4ΐ8

4^8

793

8οι

ωτρυνεσχον

όδυρόμενος

ε πεστονάχησε

ωτρυνεσχον

σ ε κέλευσε»

αμαςαν

εχ ί' ε'φερον

μορφνον

υπέρ αστεος

ΖιΓ— Ν' •ί

ε'θε'λε/

άισυατνίρι

χοά α

ζτα/ς επεοευετ

Ό'ς μοι

Τϊολυα'τωρ

ο/ ^ε

γο'>> ίε

φανίίνι

Βειοϊο

απεμνήσαντο

χασ/γνατοι εταροί τε

τ άναγειρόμενοι

οτρυνεσχον

6$υράμενος

έπεστενάχγσε

οτρΰνεσκον

σί χε'λευσεν

άμαξαν (χ. τ -λ. ούτω)

ε χ οι φερον

μορφνον

χατά άστεος

Ζ»Υ Ες

ίθί'λΥΙ

αίσυμνητϋρι

■παις επιοευετ

ως μοι

ΪΙολΰχ,τωρ

οϊδε

τον γε

φΆνηγ

βηοιο

έπεμνήσαντο

χασίγνητοι θ' εταροί τε

συΐ}αγειράμενοι

Ε/ς τρ/α, τέσσαρα με'ρα » 7ταράφρασις $/αφω-

νει απο το χ,ειμενον , αλλ' ούτως ευρίσκεται εν τφ

αντιγράφω , χαι ούτως έφυλάχθα ' μάλιστα $6 ο τι

ό νους αμφοτερας ερρωται •



28 1

Των

Τ 9

^2

ιο4

ι6ι

ι?ι

263

438

489

5ο ι

Φ ιο6

122

201

349

353

391

536

Χ «Ζ

104

190

223

η5

42

2^2

102

199

219

523

8οι

Ω 262

312

Πτ

ιτραλμάτω» τοΰ χ,ε/με'νου σ*όρθω<ηζ>

• . Γράφε

7τοίν\εντΛ .

άλλα γε •

§ε ετηβτΛκει

ί• • . •

ί" ε λ . . • .

πνοι» Ά^/λ»

/β*0». .

απ • •

τ/ι/ • •

Μ<Γ/!/

μεσ-οπαλις

κ,ελαρυζε/

φλόβα • •

ο/ • • •

ούτι • • •

Τρωών . .

τεκος . .

ατασθαλι ^

αγχεα ■ .

$ολιχό<τχ.ον

ϊγχος . .

ε ρ/αδένας

ο•τι;τ/ερ&? .

/λετ . . .

Άτρι/ίη .

συμπατάγ•.

μεταγγελος

έχων . • .

οι . . .

'Αργείοοίρ

πρωτοπαγγ

εφαλμοΊσι

νόον . .

ος

ποινιεντα

αν

αλλ αγε

υ έβββϊίκει

α

ί/ελ . . .

7Γ)Ό/>7> Άχιλΐΐος

βαθ'έ '

άπ

τί»

μεοΌπαγες

κελαρΰζε/

φλόγα.

°°, ,
ουκετι

Τρωών

θάλος

ατασ-θαλίΥΐοΊν έμνίοΊν

αγκεα

$ολιχόιτχ.ιον

εγχοζ/

ΰ-\.ηχεας

αττερεως

ιξετ

Άτρε/ία/

(τυμπλΆτάγ ■ . .

με'τ' άγγελος

έλα ν

ΟΤΙ οι

Άργε/οκΓίν

πρωτοπαγϋ

όφ ΒαλμοϋοΊ

νόω



282

Των σφαλμάτων τ»ς Παραφράσεω; διόρθωσις.

123 ι3 ανδρός ό Ατυ... ανδρός, 6 Άτυ...

ζ3<) 20 ήγίμονυόνταν ηγεμονευόντων

σης ο

Τινεται γνωστόν εις τους άγοοαστάς της παρου-

, φρίκης ίχδοτεως ότι ακολουθήσει χα) (7 ς τόμος

γ ει δει συντόμου λεξικού, ττεριε'χων τα έν τί Ίλιά-

ό ι Μυθολογικά" καί Ιστορικά μετά κα) Γεωγράφε

πινακος, αλλ' «' τιμϋ αυτού εσται ι'δι'α.


